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 nr. 180 178 van 26 december 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

22 december 2016 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing 

van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 december 2016 tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), aan de verzoekende partij op dezelfde dag 

ter kennis gebracht. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 december 2016 om 10 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. WAERENBURGH, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partij, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, komt op 1 oktober 2016 

België binnen en vraagt op 6 oktober 2016 asiel aan. 

 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat zij op 27 oktober 2015 in Spanje asiel had aangevraagd. Op 

19 oktober 2016 wordt een terugnameverzoek gericht aan de Spaanse overheden die op 

24 oktober 2016 in toepassing van artikel 18.1, b) van de verordening 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 

(hierna: Dublin III-verordening) instemmen met het verzoek om terugname. 

 

Op 19 december 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot 

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

bestreden beslissing die aan de verzoekende partij op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht. Deze 

beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

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

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

mevrouw
(1)

, die verklaart te heten
(1)

: 

(…) 

die een asielaanvraag heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Spanje toekomt, met 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 3(2) j° 18(1)b 

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

De betrokkene vroeg asiel in België op 06.10.2016. Wat zijn reis- of identiteitsdocumenten betreft, legde 

de betrokkene zijn identiteitskaart voor. 

De betrokkene, van Marokkaanse nationaliteit, werd gehoord op 13.10.2016 en verklaarde dat hij 

Marokko op 14.07.2015 verliet om het grondgebied van de Lidstaten in Spanje te betreden. In Spanje 

werden de vingerafdrukken van de betrokkene op 02.11.2015 wegens illegale binnenkomst en op 

27.10.2015 in het kader van een asielaanvraag geregistreerd. De betrokkene verklaarde dat hij 

ongeveer 1 maand in een opvangcentrum in Melilla en ongeveer 9 maanden in een opvangcentrum in 

Caceras woonde. Hij gaf aan dat hij effectief een asielaanvraag indiende in Spanje, maar een beslissing 

over de asielaanvraag niet afwachtte om op 30.09.2016 via Frankrijk naar België door te reizen. In 

België diende de betrokkene op 06.10.2016 een asielaanvraag in. 

Op 19.10.2016 werd een terugnameverzoek gericht aan de Spaanse instanties die op 24.10.2016 met 

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

van de 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 zouden 

rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat hij voor België koos omdat hij in Spanje een Syrische familie 

leerde kennen die naar België doorreisde. Hij gaf aan dat hij met hen in contact bleef en dat toen hij in 

Spanje niemand had, alsook geen plaats om te slapen, hij hen opbelde en zij hem zeiden dat België een 

goed land was dat de vluchtelingen goed helpt. De betrokkene verklaarde bezwaar te hebben tegen een 

mogelijke overdracht aan Spanje omdat hij in het opvangcentrum in Carecas bedreigd en aangevallen 

werd door zwarte mannen omwille van het feit dat hij anders en atheïst is. Hij gaf aan dat hij meermaals 

vroeg om van centrum te kunnen veranderen, maar dat hij niet geholpen werd. 

De betrokkene uitte middels een tussenkomst van zijn advocaat d.d. 18.11.2016 eveneens bezwaar 

tegen een mogelijke overdracht aan Spanje en verzocht de Belgische autoriteiten zijn asielaanvraag te 

behandelen. De advocaat van de betrokkene verwijst hiervoor naar het feit dat de betrokkene een 

transgender is die na overdracht aan Spanje geconfronteerd zou worden met omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM en artikel 1 van het EU-Handvest. 

Wat de door de betrokkene geuite wens in België asiel te kunnen vragen 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 grond voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

De betrokkene verklaarde een in België verblijvende zus te hebben, A. S. (…) genaamd, maar gaf aan 

niet te weten waar zij verblijft. 

Betreffende het verblijf in België van de zus van de betrokkene, wensen we er op te wijzen dat 

Verordening  

604/2013 de verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat, waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten 

tot verblijf als persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek 

voor internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende zus van de betrokkene kan ten 

overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals omschreven in artikel 2,g) 

van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in dit geval niet van 

toepassing zijn. 

Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 

604/2013 - de artikels 16(1), 17(1) en 17(2)- merken we op dat de loutere aanwezigheid van 

familieleden op zich niet leidt tot de toepassing van artikel 17(1), de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2014. Artikel 16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn 

kind, broer of zus of ouder indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige 

ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die 

broer, zus of ouder of indien dat kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 

16(1) stelt wel dat dat kind, die broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de 

familiebanden al in het land van herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor 

de afhankelijke persoon te zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. 

We merken vooreerst op dat we niet in het bezit zijn gesteld van een dergelijke schriftelijke verklaring 

van de zus van de betrokkene, waarvan de betrokkene zelf overigens niet kon zeggen waar ze verblijft. 

We merken daarnaast op dat de betrokkene tijdens zijn verhoor - wat zijn gezondheidstoestand - 

verklaarde geen ziekte te hebben, maar psychologisch niet in orde te zijn. Hij gaf aan dat hij echt moe is 

en in Spanje hiervoor een kalmeringsmiddel en slaapmiddel kreeg. We benadrukken dat de betrokkene 

tijdens de duur van zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding 

geven te besluiten dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Spanje 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. Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker 

van internationale bescherming in Spanje niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen. We 

benadrukken daarnaast dat op grond van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het 

dossier niet kan worden besloten dat er vanwege een bepaalde reden daadwerkelijk een relatie van 

afhankelijkheid tussen zijn zus en hem zou bestaan en dat de zus van de betrokkene in staat is voor de 

betrokkene te zorgen. Verder merken we op dat artikel 11(2) van Verordening 1560/2003 stipuleert dat 

de in artikel 15(2) van Verordening 343/2003 beoogde situaties van afhankelijkheid zo veel mogelijk 

worden beoordeeld op grond van objectieve elementen zoals bijvoorbeeld medische attesten. Dergelijke 

elementen worden in dit geval niet voorgelegd. 

We wijzen er bovendien 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 
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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 Spanje een reëel risico loopt te 

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

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

We wensen dan ook te benadrukken dat de betrokkene tijdens het verhoor de mogelijkheid kreeg 

gewag te maken van concrete ervaringen, persoonlijk ondergane situaties of omstandigheden tijdens 

zijn verblijf in Spanje 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. 

Zoals vermeld, gaf de betrokkene tijdens zijn verhoor aan dat hij tijdens zijn verblijf in het 

opvangcentrum in Caceras bedreigd en aangevallen werd door zwarte mannen omdat hij anders en 

atheïst is. 

Bovendien uitte hij, zoals vermeld, middels een tussenkomst van zijn advocaat andermaal bezwaar 

tegen een mogelijke overdracht aan Spanje. In dit schrijven wordt verwezen naar het feit dat de 

betrokkene als LGBT-persoon zich in een uiterst kwetsbare positie bevindt. De advocaat van de 

betrokkene geeft aan dat de betrokkene op 17.04.2017 een afspraak heeft in het UZ Gent, Centrum 

voor Seksualiteit en Gender en ondertussen ook opgevolgd wordt door de vzw Merhaba te Brussel. De 

advocaat van de betrokkene bezorgde ons op 19.12.2016 een kopie van de afspraak die de betrokkene 

op 17.04.2017 in het UZ Gent heeft. 

Ondertussen zou de betrokkene reeds een consultatie gehad hebben met een transgenderpsycholoog, 

hetgeen gestaafd wordt met een toegevoegd attest. De advocaat van de betrokkene wijst er op dat deze 

psycholoog, gespecialiseerd in de situatie van transgenders, uitdrukkelijk bevestigt dat de betrokkene 

een transgender is. De specialist wijst eveneens op de beschermingssituatie voor transgenders in 

België, hetgeen volkomen zou ontbreken in Spanje. Een verderzetting van deze psychologische (en 

binnenkort) medische begeleiding van de betrokkene wordt dan ook noodzakelijk geacht. De advocaat 

van de betrokkene concludeert bijgevolg dat een overdracht aan Spanje een schending van artikel 3 van 

het EVRM en artikel 1 van het EU-Handvest zou inhouden. Een menswaardig bestaan zou de 

betrokkene in Spanje niet gegarandeerd worden, terwijl hij in Spanje reeds getraumatiseerd en 

gestigmatiseerd zou zijn geweest. 

Betreffende deze tussenkomst van de advocaat, merken we op dat het van cruciaal belang is om de 

beschermingsgraad en de wettelijke erkenning van LGBTI-personen in Spanje onder de loep te nemen. 

De advocaat stelt dat transgenderpsycholoog de beschermingsgraad, zoals die er in België is, in Spanje 

volkomen afwezig acht. De advocaat van de betrokkene verwijst naar het attest van de betreffende 

psycholoog, dat in bijlage werd overhandigd. Een grondige lezing van het betreffende attest leert ons 

dat over de beschermingsgraad van LGBTI-personen in Spanje niet wordt gesproken. 

We wensen er op te wijzen dat Spanje algemeen beschouwd wordt als één van de meest LGBTI-

vriendelijke landen en tevens - samen met België en het Verenigd Koninkrijk - één van de weinige 

Europese landen is waar LGBTI-personen juridisch gezien volledig gelijke rechten bezitten. Volgens een 

rapport van het 'Directorate-General for Internal Policies' van de Europese Commissie van 2009, getiteld 

'Spanish policy on equality: relevant current legislation and policies' is Spanje verworden tot één van de 

pioniers op het vlak van gendergelijkheid en ontwikkelde het een uitgebreid legislatief en beleidsmatig 

kader terzake (Dr. Emanuela Lombardo, 'Spanish policy on equality: relevant current legislation and 

policies', 2009, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de 

betrokkene). 

Als lid van de Europese Unie is Spanje gebonden door artikel 21 van het EU-Handvest inzake non-

discriminatie: "elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 

afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het 

behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid, is verboden". 
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Wat de wettelijke erkenning en bescherming van LGBTI-personen betreft, beschikt Spanje over een 

uitgebreid legislatief kader. Artikel 14 van de Spaanse Grondwet erkent non-discriminatie en gelijkheid 

van alle Spaanse burgers, 'regardless of 'birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social 

condition or circumstance' (een kopie van de Spaanse Grondwet wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene). 

Bovendien werd in 2007 een wet aangenomen - de 'Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas' - die de wettelijke erkenning van 

transidentiteit verbeterde. Transpersonen kunnen dientengevolge hun geslacht en/of naam op hun 

identiteitsbewijzen aanpassen. We wensen er bovendien op te wijzen dat transgenders, die wettelijke 

erkenning wensen van hun genderidentiteit, in Spanje geen medische ingreep tot sterilisatie dienen te 

ondergaan, dit in tegenstelling tot in België (een kopie van de Spaanse wet wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene). 

Tot slot wijzen we er op dat de Spaanse asielwet van 2009 voorziet in de mogelijkheid om internationale 

bescherming te verkrijgen op basis van seksuele oriëntatie, maar dat de betrokkene in dat geval zelf 

moet aantonen dat er vervolging om die redenen bestaat in het land van herkomst en dat de betrokkene 

effectief onderdeel is van de seksuele minderheid in kwestie. We wijzen er aldus op dat in het geval van 

de betrokkene, indien hij dat wenst, bij het behandelen van zijn asielaanvraag rekening zal worden 

gehouden met deze aspecten (een kopie van de Spaanse asielwet wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene. 

Deze korte uiteenzetting over het wettelijk kader in Spanje inzake LGBTI-personen toont ons inziens 

aan dat bezwaarlijk kan gesteld worden dat er in Spanje een volkomen ontbreken zou zijn van een 

beschermingssituatie voor LGBTI-personen. In tegendeel wordt algemeen aangenomen dat Spanje een 

voortrekker en voorbeeld is inzake LGBTI-rechten en kan derhalve niet gesteld worden dat de 

betrokkene, na overdracht aan Spanje, onderhevig zal zijn aan omstandigheden die een schending van 

artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het EU-handvest vormen. Wat de bewering van de betrokkene 

betreft dat hij in het opvangcentrum waar hij in Spanje verbleef slachtoffer was van agressie door zwarte 

mannen, merken we op dat deze vermeende feiten niet kunnen geëxtrapoleerd worden naar alle 

opvangcentra in Spanje. We verwijzen bovendien naar het onder meer mede door de "European 

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

(Magdalena Queipo de Llano, Jennifer Zuppiroli, "Asylum Information Database - National Country 

Report - Spain", up to date tot 18.04.2016, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport 

wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene) waarin wordt gesteld dat bij de 

toewijzing van een opvangplaats in Spanje rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen en het 

individuele profiel van elke asielzoeker en er bovendien aparte faciliteiten worden voorzien voor 

bepaalde groepen (pagina 39-41). Desgevallend kunnen de Spaanse autoriteiten verwittigd worden van 

de specifieke kwetsbaarheid van de betrokkene en hiermee rekening houden bij de toewijzing van de 

opvangplaats. 

We wijzen er bovendien op dat, wat het medische aspect betreft, de wet voorziet in volledige toegang tot 

het publiek stelsel van gezondheidszorg voor alle asielzoekers. Ze krijgen gezondheidszorg op hetzelfde 

niveau en hebben toegang tot gespecialiseerde behandelingen. Bovendien wensen we eveneens te 

verwijzen naar artikel 32 van Verordening 604/2013. Met toepassing van dit artikel verstrekt de 

overdragende lidstaat informatie over bijzondere behoeften van de over te dragen persoon, die in 

bepaalde gevallen informatie over de fysieke en mentale gezondheidstoestand van die persoon kan 

omvatten. Het doel is dat na overdracht meteen de adequate medische verzorging of behandeling kan 

worden gegeven. Ook in het geval van de betrokkene zal de nodige informatie betreffende zijn 

gezondheidstoestand door middel van de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring ("common health 

certificate"), waar de nodige bijgevoegde stukken aan worden toegevoegd, aan de verantwoordelijke 

lidstaat worden overgemaakt. De betrokkene maakt niet aannemelijk dat in zijn geval de 

verantwoordelijke lidstaat, eens geïnformeerd door middel van de gemeenschappelijke 

gezondheidsverklaring, er niet voor zal zorgen dat in de bijzondere behoeften zal worden voorzien. 

We wijzen er ook op dat Spanje de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet dan ook van worden 

uitgegaan dat Spanje het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Spanje onderwerpt asielaanvragen, 

net als België en de andere lidstaten, aan een individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of 

de subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene 

voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Spaanse autoriteiten de 

asielaanvraag van de betrokkene niet met de nodige objectiviteit en expertise zullen onderzoeken en de 

minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die 

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

2013/32/EU, niet zouden respecteren. 
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We merken bovendien op dat Spanje op 24.10.2016 instemde met ons verzoek voor 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". We verwijzen tevens naar artikel 

18(2) 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 Spaanse instanties na overdracht van de betrokkene het onderzoek 

van zijn asielaanvraag zullen kunnen aanvatten of hervatten indien de betrokkene dat wenst. De 

Spaanse 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 Spanje in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming. In verband hiermee verwijzen we naar het 

eerder vermelde AIDFA-rapport waarin duidelijk wordt gesteld dat personen in wiens geval Spanje zich 

verantwoordelijk verklaarde voor de behandeling van de asielaanvraag worden toegelaten tot de 

procedure en toegang hebben tot rechtsbijstand en gezondheidszorg. De betrokkene zal in zijn 

hoedanigheid van asielzoeker een machtiging tot verblijf van minstens zes maanden verkrijgen (pagina 

14, alinea 5). Alle asielzoekers hebben in alle fasen van de procedure recht op kosteloze juridische 

bijstand (pagina 19, alinea 7). Asielzoekers hebben toegang tot gezondheidszorg (pagina 43, alinea 1) 

en kunnen na zes maanden procedureverloop werken (pagina 42, alinea 1). Verder wordt in 

bovenvermeld rapport bevestigd dat alle verzoekers voor internationale bescherming aanspraak kunnen 

maken op bijstand en op opvang (pagina 36, alinea 1-2). 

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

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

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

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

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

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

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

We zijn van oordeel dat uit een algemene analyse van bronnen met betrekking tot de situatie van 

asielzoekers in Spanje (Hana Cheikh Ali en Miguel Angel Hurtado, "Dublin II Regulation National Report 

- European network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation - Spain, 

20.06.2012; Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights, "Report by Nils Muiznieks, Commissioner 

for Human Rights of the Council of Europa following his visit to Spain from 3 to 7 Juni 2013", 

Straatsburg, 09.10.2013; Magdalena Queipo de Llano, Jennifer Zuppiroli, "Asylum Information Database 

- National Country Report - Spain", up to date tot 18.04.2016) niet kan worden besloten dat de 

procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor 

asielzoekers in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen dat asielzoekers die in het kader 

van Verordening 604/2013 aan Spanje worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die 

kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

overdracht van betrokkene. 

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

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

omstandigheden 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 Spaanse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en artikel 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 België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen
(3)

, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Spaanse autoriteiten 
(4)

. 

(…)” 
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1.2. Op 19 december 2016 wordt ten aanzien van de verzoekende partij tevens een beslissing tot het 

vasthouden in een welbepaalde plaats genomen. 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet) bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bedoelde 

vordering. 

 

Te dezen werd de bestreden beslissing op 19 december 2016 aan de verzoekende partij ter kennis 

gebracht. Bijgevolg beschikte zij met ingang van 20 december 2016 en in toepassing van de artikelen 

39/82, § 4, tweede lid, iuncto artikel 39/57, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet over een termijn 

van in casu tien dagen om een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen. 

 

De onderhavige vordering is bijgevolg tijdig ingediend en derhalve ontvankelijk. 

 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 
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wettelijk vermoed. Dit wordt niet betwist door de verwerende partij. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2, van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) heeft willen 

aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om niet over te gaan tot een beoordeling van de 

verdedigbare grief. 

 

Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 
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van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde 

van artikel 15, tweede lid, van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3.2 van de 

Dublin III-verordening, van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het EVRM, van 

artikel 33 van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te 

Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van de 

artikelen 1, 4, 6 en 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest), 

van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Verzoekster ontvluchtte Marokko als slachtoffer van fysiek en psychisch geweld gezien zij niet werd 

aanvaard in haar maatschappij als transgender. 

 

In Spanje werden haar vingerafdrukken genomen en verbleef zij vooreerst ongeveer een maand in het 

(overvolle en mensonwaardige) opvangcentrum te Melilla en vervolgens nog eens ± 9 maanden in een 

opvangcentrum te Caceras. 

 

Verzoekster heeft zulks nimmer trachten verbergen voor verweerder, doch heeft zulks in tegendeel 

correct verduidelijkt, mét daarenboven de verduidelijking dat zij daar in een onmenselijke en 

vernederende situatie verbleef waarbij zij dagelijks werd blootgesteld aan dubbele discriminatie en 

geweld omwille van haar transgender- en etnische identiteit, zulks zowel door medebewoners als door 

personeel (stuk 5). 

 

Desondanks heeft verweerder op 19.10.2016 voor verzoekster een terugnameverzoek op basis van art. 

18, §1, b) van de Dublin-III-Verordening gericht aan de Spaanse autoriteiten.  Deze stemden op 

24.10.2016 in met dit verzoek tot terugname, zij het zonder enige concrete garanties inzake individuele 

opvang en begeleiding ter zake (zie infra). 

 

Verweerder is op de hoogte van de individuele situatie van verzoekster, waarbij zij als transgender per 

definitie een “kwetsbare persoon” uitmaakt in de zin van artikel 1, 12° van de Vreemdelingenwet: 

“Betrokkene uitte middels een tussenkomst van zijn advocaat dd. 18.11.2016 eveneens bezwaar tegen 

mogelijke overdracht aan Spanje en verzocht de Belgische autoriteiten zijn asielaanvraag te 

behandelen. De advocaat van betrokkene verwijst hiervoor naar het feit dat de betrokkene een 

transgender is die na overdracht aan Spanje geconfronteerd zou worden met omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM en artikel 1 van het EU-Handvest.” 

 

Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat, ten gevolge van de door verzoekster via haar raadsman 

aan de Cel Dublin overgemaakte informatie tijdens haar asielprocedure in België, het van belang is om 

de beschermingsgraad en wettelijke erkenning van LGBTI-personen in Spanje onder de loep te nemen 

(stuk 1, blz. 3). 

 

Verweerder gaat hierbij evenwel voorbij aan het feit dat ook het gebrek aan individuele begeleiding en/of 

opvang tijdens een lopende asielprocedure als LGBTI-persoon onder de loep dient te worden genomen 

(wat aldus niet gebeurd is door verweerder). 

 

Verweerder concludeert bij haar controle dat “Spanje algemeen beschouwd wordt als één van de meest 

LGBTI-vriendelijke landen” waardoor “derhalve niet gesteld kan worden dat betrokkene na overdracht 

aan Spanje onderhevig zal zijn aan omstandigheden die een schending van artikel 3 van het EVRM en 

artikel 4 van het EU-Handvest vormen” (stuk 1). 

 

Verweerder stelt tenslotte dat conform p. 39-41 van het AIDA rapport van 18.04.2016 in Spanje rekening 

zou worden gehouden met kwetsbare groepen en het individueel profiel van elke asielzoeker en er 

bovendien aparte faciliteiten worden voorzien voor bepaalde groepen (stuk 1). 
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Deze conclusie van verweerder, genomen op grond van algemene theoretische wetsbepalingen in 

Spanje inzake non-discriminatie doch zonder toetsing aan verslagen en rapporten van de situatie in de 

praktijk, is minstens zeer kort door de bocht te noemen, terwijl dit evenzoveel blind blijft voor de 

effectieve problematiek zoals door verzoekster aan den lijve ondervonden tijdens haar  verblijf van ± 10 

maand in Spanje. 

 

“Ze vluchtte naar Spanje waar ze gedurende haar verblijf (2016) in een opvangcentrum opnieuw 

getraumatiseerd werd. In Spanje werd ze dagelijks blootgesteld aan dubbele discriminatie en geweld: 

door transfobe medebewoners als de racistische opmerkingen van het personeel. Beide identiteiten 

versterkten haar onderdrukte positie. 

Een transfer-aanvraag naar een veilige plek waar ze ook in contact kon komen met lotgenoten en/of 

transgenderverenigingen werd haar categoriek geweigerd. Ze kreeg van het personeel de boodschap 

dat ze zich moest “aanpassen” en dus haar identiteit verbergen. Immers, dit is in flagrante contradictie 

met de Conventie van Genève. 

Het totale isolement, de herhaaldelijke agressie en onderdrukking, haar depressieve klachten, het 

gebrek aan een vertrouwenspersoon, het alledaags racisme en transfobie, het ontbreken van een 

netwerk, het niet kunnen ontmoeten van lotgenoten en transgender verenigingen, … dwongen B. (...) 

om naar België te komen in de hoop hier een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen.” 

(verslag Sam Mouissat, projectcoördinatrice Merhaba en begeleidster van verzoekster sinds 8 

november 2016 – stuk 5) 

 

Bovendien verduidelijkt de projectcoördinatrice van Merhaba (een organisatie erkend en gesteund door 

de Vlaamse Gemeenschap, De Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest, lid van het Minderhedenforum de holebi- en transgenderkoepels çavaria en het Rainbowhouse 

Brussels – www.merhaba.be) omtrent de werkelijke situatie in Spanje (stuk 5): 

“Van onze collega’s in Spanje weten we dat Spanje voor holebi-en transgender asielzoekers in theorie 

een relatief veilig land is, het beleid strookt echter niet met de realiteit: “Yes, one of the problematic 

issues identified by ACNUR and other agents is the lack of awareness and training of camps staff and 

other residents in the camp. It is not indeed the first time we hear about harassment to LGBT asylum 

seekers.”
2
 

Rainbow Europe
3
 toont ook op kaarten in Europa aan dat de situatie in België veel gunstiger is voor 

transgenders en T-asielzoekers dan in Spanje.
4
 

We zijn ervan overtuigd dat B. (…) in België beter beschermd wordt dan in Spanje en dat ze hier ook 

adequate hulpverlening kan vinden. 

B. (...) wordt sinds haar contact name met onze en andere diensten, waaronder Genres Puriels en het 

Gender Team van UZ Gent, opgevolgd en intensief begeleid. Het is van het grootste belang dat de 

hulpverlening op een duurzame en kwalitatieve manier gebeurt en niet abrupt wordt afgebroken.  

Een einde zetten aan dit proces zou gezien B. (...)’s psychische toestand niet te onderschatten risico’s 

met zich meebrengen.“ 

 

Voornamelijk dit laatste punt wordt op geen enkele wijze ontmoet door verweerder in de bestreden 

beslissing. 

 

Verweerder werd per faxzendingen van 18.11.2016 en 19.12.2016 op de hoogte gesteld van de 

individuele opvolging en begeleiding als transgender en dit op een multidisciplinaire wijze door zowel 

Merhaba, een transgenderpsycholoog van Genres Pluriels, en het UZ Gent, Centrum voor Seksuologie 

en Gender. 

 

Zo stelt ook de Wpath
5
-Zorgstandaard voor de gezondheid van transseksuele, trans-gender en gender-

nietconforme mensen o.a. als fundamenteel uitgangspunt de noodzaak tot continuïteit in de zorg.  

(http://www.transvisie.nl/transvisie.nl/images/ZorgstandaardNL.pdf - stuk 6) 

 

Ook het transgender zorgpad, ontwikkeld door het Transgender Infopunt benadrukt deze noodzaak aan 

continuïteit (stuk 7): 

“Gezien de duur en intensiteit van het transitieproces is het belangrijk om de draagkracht van de cliënt 

te evalueren en waar nodig te versterken. Zo wordt de sociale situatie van de cliënt geïnventariseerd, en 

wordt nagegaan of er voldoende sociale ondersteuning aanwezig is. 

(…) 

Na de diagnostische fase maken de psycholoog of psychiater een adviesbrief op voor de endocrinoloog 

en de plastisch chirurg, indien de cliënt deze stappen wenst te nemen. Opvolging tijdens het gehele 

transitieproces is heel belangrijk. Ook tijdens de (eventuele) hormonale fase zijn er regelmatig consulten 

http://www.transvisie.nl/transvisie.nl/images/ZorgstandaardNL.pdf
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aangewezen (ongeveer elke drie maand) met de psycholoog of psychiater. Indien gewenst kan dit 

vaker. De hormonale behandeling heeft immers effecten op gemoed, identiteit en lichaam. Door 

regelmatige gesprekken wordt de draagkracht van de cliënt geëvalueerd en waar nodig, manieren 

gezocht om deze te versterken. Het is belangrijk dat het onderwerp fertiliteit voor de start van de 

hormonale behandeling wordt besproken. Transvrouwen hebben de mogelijkheid om ejaculaat in te 

vriezen. Transmannen kunnen eicellen invriezen na hormonale stimulatie en eicelpunctie. Men heeft ook 

de mogelijkheid ovarieel weefsel in te vriezen op het moment van de hysterectomie en ovariëctomie 

maar dit is nu nog experimenteel en biedt nog geen garantie voor later gebruik. Tevens worden de 

chirurgische wensen, indien aanwezig, verder besproken en wordt de cliënt er mentaal op voorbereid.” 

(https://cavaria.be/sites/default/files/transgender-zorgpad.pdf) 

 

Het UZ Gent is in deze materie een wereld-autoriteit waardoor er lange wachttijden bestaan voor 

personen uit binnen- en buitenland die deze zorg vereisen: 

Voor genitale chirurgie kan men in Vlaanderen momenteel enkel in het UZ Gent terecht. Indien een 

cliënt genitale chirurgie wenst maar een behandeling volgt buiten het genderteam van het UZ Gent, 

dient er steeds minimaal één consult plaats te vinden bij de psycholoog of psychiater van het 

genderteam, vooraleer de cliënt bij de chirurg terecht kan. Afspraken verlopen via het secretariaat van 

het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek op 09/332.60.23. Gezien de soms lange 

wachttijden en om ontgoochelingen hieromtrent te voorkomen, is het heel belangrijk tijdig door te 

verwijzen. Reken steeds op minstens enkele maanden wachttijd voor een afspraak. De operatie kan in 

theorie plaatsvinden na twaalf maanden cross-sex hormonale therapie, maar de wachtlijsten voor 

chirurgie zijn momenteel minimum twee jaar. 

Voor cliënten uit het buitenland die enkel voor de genitale geslachts-aanpassende chirurgie worden 

doorverwezen naar het UZ Gent, zal steeds getracht worden minimaal één consult bij de psycholoog of 

psychiater en de chirurg van het genderteam te combineren op dezelfde dag. 

(https://cavaria.be/sites/default/files/transgender-zorgpad.pdf) 

 

Terwijl verzoekster in Spanje aan haar lot werd overgelaten in de opvang en zelfs door de ‘begeleiding’ 

van de opvangcentra werd bespot en de boodschap kreeg dat ze zich maar moest “aanpassen” en haar 

identiteit verbergen (stuk 5), werd haar werkelijke identiteit in België correct aanvaard en werd het 

zorgpad als transgender reeds opgestart met individuele opvang, begeleiding door de gespecialiseerde 

organisatie Merhaba met therapie/gesprekken met transgenderpsycholoog Max Nisol (stuk 3a/2) en met 

een afspraak in het UZ Gent, Centrum voor Seksuologie en Gender op 18.04.2017 (stuk 3b). 

 

Deze correcte aanpak met respect voor verzoeksters identiteit was/is aldus niet aanwezig in Spanje, 

terwijl deze zorg zoals op heden reeds aangevat in België bestendigd dient te worden met bescherming 

van de continuïteit van deze zorg (stuk 5): 

“B. (...) wordt sinds haar contact name met onze en andere diensten, waaronder Genres Puriels en het 

Gender Team van UZ Gent,  opgevolgd en intensief begeleid. Het is van het grootste belang dat de 

hulpverlening op een duurzame en kwalitatieve manier gebeurt en niet abrupt wordt afgebroken.  

Een einde zetten aan dit proces zou gezien B. (...)’s psychische toestand niet te onderschatten risico’s 

met zich meebrengen.” 

 

In tegenstelling tot de bewering van verweerder inzake aangepaste opvang in Spanje voor kwetsbare 

groepen, wijst de praktijk zoals ondergaan door verzoekster het tegendeel uit. 

 

Bovendien stelt het AIDA rapport van april 2016 op blz. 20 zeer duidelijk inzake Dublin-terugkeerders 

(stuk 4): 

“No particular procedure is applied for vulnerable Dubliners.” 

 

Vrij vertaald: 

Geen specifiek individuele procedure is van toepassing op kwetsbare Dubliners 

 

Evenzoveel bevestigt dit AIDA rapport dat in Spanje geen individuele garanties worden geboden 

overeenkomstig de EHRM Tarakhel rechtspraak.  Het AIDA rapport verwijst in die zin zelfs expliciet naar 

twee schorsingen van Dublin-III-terugleidingen naar Spanje, op 18.02.2016 door het Administrative 

Tribunal de Nantes in FRANKRIJK en op 26.03.2016 per arrest nr. 164.808 van de Raad voor 

Vreemdelingen-betwistingen in BELGIË (AIDA rapport p. 21 – stuk 4). 

 

In het licht van de – onbetwiste – kwetsbare situatie waarin verzoekster zich als transgender bevindt, 

rekening houdende met het reeds aangevatte zorgpad/zorg-traject als transgender in België, maakt een 

https://cavaria.be/sites/default/files/transgender-zorgpad.pdf
https://cavaria.be/sites/default/files/transgender-zorgpad.pdf
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Dublin-III-terugleiding naar Spanje – minstens bij gebreke aan individuele garanties inzake individuele 

zorg en begeleiding – wel degelijk een aantasting van hogervermelde wetsbepalingen uit. 

 

Immers is er op heden geen enkele garantie dat verzoekster als “Dublin returnee” in Spanje individueel 

zal opgevangen, begeleid en medisch-psychologisch verder zal begeleid worden op haar transgender-

zorgpad met een respect voor de menselijke waardigheid (art. 1 Handvest) en met respect voor haar 

lichamelijke en geestelijke integriteit (art. 3 Handvest) op een wijze dat zij niet wordt blootgesteld aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen (art. 4 Handvest en art. 3 EVRM). 

 

In tegendeel was haar eerdere ervaring inzake verblijf en begeleiding in Spanje uitermate 

traumatiserend en mensonwaardig in haar specifieke situatie als trans-gender in een kwetsbare situatie 

(stuk 5). 

 

Ook de algemene informatie inzake Spanje duidt op heden nog steeds op een gebrek aan individuele 

zorg en accommodatie, inzonder voor kwetsbare personen: 

“Beyond Ceuta and Melilla, Spain has generally suffered from a shortage of accomodation places in 

recent months.” 

(AIDA Report Spain: improving reception conditions but barred access to the procedure at the border, 

dd. 18.04.2016 – stuk 8) 

 

De vernederende behandeling van verzoekster in Spanje vindt ook bevestiging in de internationale pers: 

“Across Europe, gay, lesbian and transgender migrants say they suffer from verbal, physical and sexual 

abuse in refugee shelters, and some have been forced to move out.  The AP found out about scores of 

documented cases in The Netherlands, Germany, Spain, Denmark, Sweden and Finland, with the abuse 

usually coming from fellow refugees and sometimes security staff and translators.” 

(Associated Press dd. 22.02.2016 – Across Europe, gay migrants face abuse in asylum shelters – stuk 

9) 

 

Ook transgender-psycholoog Max Nisol die verzoekster intensief individueel begeleid in haar zorgtraject 

als transgender in België verduidelijkt (stuk 10): 

« En effet, par le fait que B. (...) est transgenre, cela l'expose à des risques majeurs de discriminations 

non seulement dans son pays d'origine car sa sécurité physique et psychologique sont fortement mises 

en péril mais également en Espagne car la situation d'accueil des demandeur d'asile transidentitaires y 

est très préoccupante. Comme par exemple, celle-ci me fait état, lors d'un entretien qu'elle a subi 

plusieurs brutalités de la part d'autres résidents du centre espagnol, qu'il n'y a pas de respect de son 

identité de femme transgenre. La Direction du centre en Espagne ne prenait donc pas les mesures 

nécessaire afin d'assurer la sécurité élémentaire de cette personne. 

Il est donc indispensable que B. A. (...) puisse bénéficier du Droit d'asile en Belgique car ni en Espagne 

ni dans son pays d'origine, B. (...) ne pourrait être en sécurité ni recevoir les soins respectueux et 

bienveillants indispensables à sa vie. » 

 

In samenlezing met het arrest Tarakhel t. Zwitserland van het EHRM van 4 november 2014 is het 

duidelijk dat een Dublinoverdracht (i.c. naar Spanje) van een transgender-vrouw pas mogelijk kan zijn 

mits voldoende individuele garanties van de overnemende lidstaat. 

 

Dit is hoegenaamd niet het geval in casu, zodat een schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing zich opdringt.” 

 

3.3.2.2.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift 

op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning 

van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke 

omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de 

wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet de verzoekende partij nergens in haar verzoekschrift uiteen 

op welke wijze zij artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, artikel 3.2 van de Dublin III-verordening, artikel 

33 van het Vluchtelingenverdrag en de artikelen 6 en 7 van het Handvest door de bestreden beslissing 

geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk. 

 

3.3.2.2.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 
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5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 3 van het EVRM en de artikelen 1 

en 4 van het Handvest. 

 

3.3.2.2.2.1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand 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). Artikel 4 van het Handvest kent een gelijklopende inhoud als artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Het EHRM heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten 

aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk 

kan stellen wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen 

die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de 

verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, 

§ 66). 

 

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). 

 

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. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd 

Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt een algemene situatie beschrijven, 

de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere 

bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, 

§ 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

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

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 
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verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

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

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

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

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

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

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). Het komt 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, § 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 

4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

Vooraf dient te worden benadrukt dat het loutere feit dat de verzoekende partij zou worden 

teruggestuurd naar een land waar haar economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden 

zijn dan deze in België, op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM 

aannemelijk te maken (EHRM 27 April 2010, Miah v. the United Kingdom , § 14 en, mutatis mutandis, 

27 mei 2008, N. v. the United Kingdom, § 42). Artikel 3 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun 

grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te 

verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen (EHRM 21 januari 2011 M.S.S. v. 

België en Griekenland, § 249). De vaststelling dat de materiële en sociale levensomstandigheden er 

aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel is op zich dus niet 

voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM aan te tonen (zie: mutatis mutandis, EHRM 

27 mei 2008, N. v. the United Kingdom, § 42, EHRM 28 juni 2011, Sufi and Elmi v. the United Kingdom, 

§§ 281-292 en EHRM 2 april 2013, Mohammed Hussein v. Nederland en Italië §§ 70-71). 

 

Bovendien moet worden benadrukt dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden, waarop het 

systeem van de Dublin III-verordening 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, § 103). Dit vermoeden wordt volgens het EHRM weerlegd wanneer 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 (EHRM 

4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, § 104). 

 

Te dezen laat de verzoekende partij gelden dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft 

nagelaten het gebrek aan individuele begeleiding en/of opvang in Spanje tijdens een lopende 

asielprocedure als “LGBTI-persoon” onder de loep te nemen. Tijdens het gehoor op 13 oktober 2016 

heeft de verzoekende partij van dit gebrek evenwel geen gewag gemaakt. Nochtans werd haar toen 

gevraagd naar de redenen met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling die 

haar verzet tegen een overdracht naar Spanje zouden rechtvaardigen, doch zij beantwoordde deze 

vraag enkel door te stellen dat zij in het opvangcentrum van Caracas werd bedreigd en aangevallen 

door zwarte mannen omwille van haar “anders”-zijn en haar atheïstische overtuiging en dat zij niet 
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geholpen werd met betrekking tot haar herhaalde vragen om te veranderen van centrum. Ook in het 

schrijven van haar advocaat aan de diensten van de verwerende partij van 18 november 2016 wordt het 

gebrek aan individuele begeleiding en/of opvang in Spanje niet aangekaart. De verzoekende partij 

maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in het licht van deze 

gegevens op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld heeft dat het van belang is “om de 

beschermingsgraad en de wettelijke erkenning van LGBTI-personen in Spanje onder de loep te nemen”. 

Ten slotte brengt de verzoekende partij geen enkel concreet gegeven aan waaruit blijkt dat in Spanje 

voor “LGBTI-personen” een individuele begeleiding en/of opvang niet mogelijk zou zijn. 

 

Voorts voert de verzoekende partij aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris enkel op 

grond van algemene theoretische wetsbepalingen concludeert dat “Spanje algemeen beschouwd wordt 

als één van de meest LGBTI-vriendelijke landen” en dat niet gesteld kan worden dat zij “na overdracht 

aan Spanje onderhevig zal zijn aan omstandigheden die een schending van artikel 3 van het EVRM en 

artikel 4 van het EU-Handvest vormen”, zonder toetsing aan verslagen en rapporten van de situatie in 

de praktijk en zonder rekening te houden met de effectieve problematiek zoals door haar “aan den lijve 

ondervonden tijdens haar verblijf van ± 10 maand in Spanje”. Zij gaat er evenwel aan voorbij dat uit de 

motieven van de bestreden beslissing wel degelijk blijkt dat met haar bewering dat zij “in het 

opvangcentrum waar hij in Spanje verbleef slachtoffer was van agressie door zwarte mannen” rekening 

werd gehouden, doch dat dienaangaande werd opgemerkt dat “deze vermeende feiten niet kunnen 

geëxtrapoleerd worden naar alle opvangcentra in Spanje”, waarbij wordt verwezen naar het rapport over 

Spanje van het onder meer mede door de “European Council on Refugees and Exiles” (ECRE) 

gecoördineerde project “Asylum Information Database” (Magdalena Queipo de Llano, Jennifer Zuppiroli, 

"Asylum Information Database - National Country Report – Spain”, up-to-date tot 18 april 2016) (hierna: 

AIDA-rapport), waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, waarin wordt gesteld 

dat “bij de toewijzing van een opvangplaats in Spanje rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen 

en het individuele profiel van elke asielzoeker en er bovendien aparte faciliteiten worden voorzien voor 

bepaalde groepen (pagina 39-41)”, zodat desgevallend “de Spaanse autoriteiten verwittigd (kunnen) 

worden van de specifieke kwetsbaarheid van de betrokkene en hiermee rekening houden bij de 

toewijzing van de opvangplaats”. Aldus kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat geen 

rekening werd gehouden met verslagen en rapporten aangaande de situatie in de praktijk en met de 

door haar tijdens haar verblijf in Spanje ondergane problemen. Door louter te stellen dat zij in Spanje 

“dagelijks werd blootgesteld aan dubbele discriminatie en geweld omwille van haar transgender- en 

etnische identiteit” en dat zij “in Spanje aan haar lot werd overgelaten in de opvang”, beperkt de 

verzoekende partij zich tot een herhaling van haar tijdens het gehoor van 13 oktober 2016 afgelegde 

verklaringen en haar eigen standpunt, zonder evenwel de concrete motieven van de bestreden 

beslissing hieromtrent, met name dat “deze vermeende feiten niet kunnen geëxtrapoleerd worden naar 

alle opvangcentra in Spanje”, te ontkrachten of te weerleggen, of aan een inhoudelijke kritiek te 

onderwerpen. Met de loutere herhaling van de elementen uit haar Dublin-interview weerlegt de 

verzoekende partij geenszins de concrete vaststellingen van de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris. Aldus maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing op 

grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze is genomen. Met een dergelijke 

summiere uiteenzetting doet de verzoekende partij niets meer dan te kennen geven dat zij het niet eens 

is met de beoordeling van de gemachtigde van de door haar afgelegde verklaringen. 

 

Voor zover de verzoekende partij laat gelden dat op blz. 20 van het AIDA-rapport zeer duidelijk gesteld 

wordt dat er in Spanje “(g)een specifiek individuele procedure is van toepassing op kwetsbare 

Dubliners”, kan er met de verwerende partij op worden gewezen dat de informatie waarnaar de 

verzoekende partij verwijst betrekking heeft op de toepassing door de Spaanse autoriteiten van de 

soevereiniteitsclausule, zoals voorzien in artikel 17.2 van de Dublin III-verordening. Het betreft dus op 

het eerste gezicht de situatie waarbij de Spaanse autoriteiten overeenkomstig de regels van de 

Dublin III-verordening niet verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een asielaanvraag, doch waar 

besloten wordt om de asielaanvraag toch te behandelen. In casu is deze informatie niet van toepassing 

op de situatie van de verzoekende partij, nu in haar geval de Spaanse autoriteiten overeenkomstig de 

regels van de Dublin III-verordening wel verantwoordelijk zijn voor de behandeling van haar 

asielaanvraag. De verzoekende partij maakt dan ook op het eerste gezicht, door te verwijzen naar deze 

passage uit het AIDA-rapport, niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in 

de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

overwogen dat in het AIDA-rapport “wordt gesteld dat bij de toewijzing van een opvangplaats in Spanje 

rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen en het individuele profiel van elke asielzoeker en er 

bovendien aparte faciliteiten worden voorzien voor bepaalde groepen (pagina 39-41)” en dat 

desgevallend “de Spaanse autoriteiten verwittigd (kunnen) worden van de specifieke kwetsbaarheid van 
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de betrokkene en hiermee rekening houden bij de toewijzing van de opvangplaats”. Voorts kan uit het 

AIDA-rapport niet worden afgeleid dat er in Spanje geen individuele garanties worden geboden 

overeenkomstig de Tarakhel rechtspraak nu het rapport hierover enkel vermeldt dat geen informatie 

beschikbaar is. Waar in het AIDA-rapport wordt verwezen naar een arrest van de Administratieve 

rechtbank te Nantes en een arrest van de Raad, wordt er op gewezen dat in die arresten enkel werd 

vastgesteld dat de specifieke situatie van de kwetsbare personen niet voldoende onderzocht was, terwijl 

hieromtrent in de thans bestreden beslissing zeer uitvoerig gemotiveerd werd. Aldus toont de 

verzoekende partij niet aan dat in de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of 

op kennelijk onredelijke wijze wordt overwogen dat ook in haar geval “de nodige informatie betreffende 

zijn gezondheidstoestand door middel van de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring ("common 

health certificate"), waar de nodige bijgevoegde stukken aan worden toegevoegd, aan de 

verantwoordelijke lidstaat (zal) worden overgemaakt” en dat zij “niet aannemelijk (maakt) dat in zijn 

geval de verantwoordelijke lidstaat, eens geïnformeerd door middel van de gemeenschappelijke 

gezondheidsverklaring, er niet voor zal zorgen dat in de bijzondere behoeften zal worden voorzien”. 

 

Voorts wordt in de bestreden beslissing overwogen dat “Spanje algemeen beschouwd wordt als één van 

de meest LGBTI-vriendelijke landen en tevens - samen met België en het Verenigd Koninkrijk - één van 

de weinige Europese landen is waar LGBTI-personen juridisch gezien volledig gelijke rechten bezitten”, 

dat Spanje “(a)ls lid van de Europese Unie (…) gebonden (is) door artikel 21 van het EU-Handvest 

inzake non-discriminatie”, en dat Spanje, wat de wettelijke erkenning en bescherming van LGBTI-

personen betreft, beschikt over een uitgebreid legislatief kader, waarbij wordt gewezen op artikel 14 van 

de Spaanse Grondwet dat het beginsel van non-discriminatie en gelijkheid van alle Spaanse burgers 

erkent, op een wet die in 2007 werd aangenomen en die de wettelijke erkenning van transidentiteit 

verbeterde en op de Spaanse asielwet van 2009 die voorziet in de mogelijkheid om internationale 

bescherming te verkrijgen op basis van seksuele oriëntatie. 

 

De verzoekende partij stelt hiertegenover dat de projectcoördinatrice van de organisatie Merhaba in een 

schrijven van 20 december 2016 (zie stukkenbundel verzoekende partij, stuk 5) nog verduidelijkte dat 

het beleid in Spanje ten aanzien van holebi- en transgender asielzoekers niet strookt met de realiteit nu 

door collega’s in Spanje een gebrek aan bewustzijn en opleiding bij het personeel en andere inwoners in 

het kamp wordt geconstateerd en de situatie voor transgenders die om internationale bescherming 

verzoeken in België gunstiger is dan in Spanje. Met de verwerende partij kan evenwel worden 

aangenomen dat het hier gaat om persoonlijke beschouwingen van een projectcoördinatrice die op het 

eerste gezicht geen afbreuk vermogen te doen aan de recente objectieve bronnen die aan de basis 

liggen van de bestreden beslissing. Bovendien kan uit de loutere omstandigheid dat de situatie voor 

transgenders die asiel zoeken in België gunstiger is dan in Spanje niet worden afgeleid dat de 

verzoekende partij door een overdracht naar Spanje een reëel risico loopt om te worden onderworpen 

aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

 

Voor zover de verzoekende partij verwijst naar een document van de Wpath-zorgstandaard (zie 

stukkenbundel verzoekende partij, stuk 6) en naar een door het Transgender Infopunt ontwikkeld 

“Transgender zorgpad” (zie stukkenbundel verzoekende partij, stuk 7) waarin de noodzaak in de 

continuïteit van de zorg wordt benadrukt, wordt er op gewezen dat deze beide documenten niet ingaan 

op de situatie van de zorg in Spanje, zodat er niet uit blijkt dat in Spanje de continuïteit van de voor de 

verzoekende partij noodzakelijke zorg niet gegarandeerd zou zijn. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, kan in het “AIDA report Spain: improving 

reception conditions but barred access to the procedure at the border” (zie stukkenbundel verzoekende 

partij, stuk 8) op het eerste gezicht niet worden gelezen dat er in Spanje een gebrek aan individuele 

zorg, in het bijzonder voor kwetsbare personen, zou zijn. In het rapport wordt er op gewezen dat in 

Spanje een tekort aan opvangplaatsen is geweest, maar wordt evenzeer aangehaald dat in september 

(2015) een decreet werd aangenomen om de capaciteit uit te breiden en dat in datzelfde decreet werd 

voorzien in de mogelijkheid om asielzoekers voor een maximum periode van 30 dagen in een hotel 

onder te brengen in afwachting tot er een opvangplaats beschikbaar is. 

 

Waar de verzoekende partij nog voorhoudt dat de vernederende behandelingen die zij in Spanje heeft 

ondergaan bevestiging vinden in de internationale pers, waarbij zij verwijst naar een krantenartikel van 

de Associated Press van 22 februari 2016, getiteld “Across Europe, gay migrants face abuse in asylum 

shelters” (zie stukkenbundel verzoekende partij, stuk 9), wordt er op gewezen dat het hier fysiek geweld 

ten aanzien van drie homoseksuele migranten betrof, zonder dat hierbij meer informatie wordt gegeven 

over de periode waarin dit geweld heeft plaatsgevonden. Deze informatie is dan ook niet van aard om 
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de overweging uit de bestreden beslissing dat de “vermeende feiten niet kunnen geëxtrapoleerd worden 

naar alle opvangcentra in Spanje” te ontkrachten of te weerleggen. 

 

Waar de verzoekende partij ten slotte nog verwijst naar een attest van 19 december 2016 van M. N., de 

psycholoog waarbij zij in behandeling is, waarin wordt gesteld dat de situatie voor transgenders die in 

Spanje om internationale bescherming verzoeken zeer verontrustend is (zie stukkenbundel verzoekende 

partij, stuk 10), wordt er op gewezen dat deze stelling louter gebaseerd is op de verklaringen die de 

verzoekende partij tijdens een onderhoud heeft afgelegd aangaande de brutaliteiten die zij heeft 

ondergaan tijdens haar verblijf in Spanje en het gebrek aan enige reactie hierop door de Directie van het 

opvangcentrum. Dit attest is dan ook op het eerste gezicht niet van aard om de overweging uit de 

bestreden beslissing dat de “vermeende feiten niet kunnen geëxtrapoleerd worden naar alle 

opvangcentra in Spanje” te ontkrachten of te weerleggen. 

 

Gelet op het voorgaande is de verzoekende partij er prima facie niet in geslaagd om aannemelijk te 

maken dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in de bestreden beslissing op grond van 

onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat “bezwaarlijk kan 

gesteld worden dat er in Spanje een volkomen ontbreken zou zijn van een beschermingssituatie voor 

LGBTI-personen”, dat “algemeen aangenomen (wordt) dat Spanje een voortrekker en voorbeeld is 

inzake LGBTI-rechten” en dat “derhalve niet gesteld (kan) worden dat de betrokkene, na overdracht aan 

Spanje, onderhevig zal zijn aan omstandigheden die een schending van artikel 3 van het EVRM en 

artikel 4 van het EU-handvest vormen”. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt op het eerste gezicht niet aangetoond. Evenmin wordt 

een schending van artikel 4 van het Handvest, dat met artikel 3 van het EVRM overeenstemt, 

aangetoond. 

 

3.3.2.2.2.2. Artikel 1 van het Handvest bepaalt dat de menselijke waardigheid onschendbaar is en dat zij 

moet worden geëerbiedigd en beschermd. Gelet op hetgeen hierboven wordt gesteld, maakt de 

verzoekende partij op het eerste gezicht niet aannemelijk dat de bestreden beslissing tot gevolg zou 

hebben dat haar menselijke waardigheid niet zou worden geëerbiedigd en beschermd in Spanje. 

 

3.3.2.2.2.3. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op 

kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële 

motiveringsplicht, in het licht van artikel 3 van het EVRM en de artikelen 1 en 4 van het Handvest, kan 

niet worden aangenomen. 

 

3.3.2.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit de 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.3.2.2.4. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 

20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond 

waarvan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot de weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij 

wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.3.2.2.5. Het enig middel is niet ernstig. 
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3.3.3. Er is bijgevolg niet voldaan aan één van de twee cumulatieve voorwaarden om tot schorsing van 

de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing over te gaan. Deze vaststelling volstaat om de 

vordering tot schorsing te verwerpen. De andere cumulatieve voorwaarde dient dan ook niet verder te 

worden onderzocht. 

 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid, van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig december tweeduizend zestien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS D. DE BRUYN 

 


