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 nr. 183 592 van 9 maart 2017 

in de zaak RvV X / IX 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 8 december 
2016 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen 
van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 
Administratieve Vereenvoudiging van 8 november 2016 tot weigering van verblijf met bevel om het 
grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 30 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 februari 
2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST 
verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE 
verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Op 6 september 2016 dienden verzoekers een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
Uit het Eurodac-rapport bleek dat de vingerafdrukken van verzoeker op 6 september 2010 en van 
verzoekster op 27 september 2011 in Frankrijk genomen werden. 
 
Op 6 september 2016 werden verzoekers gehoord in het licht van de toepassing 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 verkort de Dublin III Verordening). 
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Op 21 september 2016 richtte de gemachtigde een terugnameverzoek aan de Franse instanties die niet 
binnen de gestelde termijn het verzoek hebben beantwoord, waardoor zij geacht werden stilzwijgend in 
te stemmen met de terugname, conform artikel 25(2) van de Dublin III Verordening. 
 
Op 17 oktober 2016 richtte de gemachtigde een schrijven aan de Franse instanties met de melding dat, 
gezien het niet antwoorden binnen de gestelde termijn, conform artikel 25(2) van de Dublin III 
Verordening Frankrijk de verantwoordelijke lidstaat werd. 
 
Op 8 november 2016 weigerde de gemachtigde aan verzoekers het verblijf met bevel om het 
grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 
 
Dit is thans de eerste bestreden beslissing, in hoofde van verzoeker, waarvan de motivering luidt als 
volgt: 
 
“ In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer, 
die verklaart te heten: 
 
naam : M. 
voornaam : A. 
geboortedatum : […]1968 
geboorteplaats : M. 
nationaliteit : Russische Federatie 
 
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 van betrokkene die aan 
Frankrijk 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 
25(2) van Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 
De betrokkene, die van Russische nationaliteit en van Tsjetsjeense afkomst verklaart te zijn, werd op 
05.09.2016 door onze diensten geregistreerd en vroeg op 06.09.2016 asiel in België. Betrokkene was in 
het bezit van zijn origineel rijbewijs met nummer (xxx) (afgegeven door Turkmenistan op 23.10.2004 en 
geldig tot 23.10.2014) en een kopie van zijn binnenlands paspoort met nummer (xxx) (afgegeven door 
Russische Federatie op 28.08.1999). Samen met de betrokkene vroeg zijn echtgenote (M., M., geboren 
te K. op […]1971, Russische Federatie), met wie hij verklaart wettelijk gehuwd te zijn, en zijn twee 
minderjarige kinderen (M., E., geboren te K. op […]1999, Russische Federatie en M., M., geboren te M. 
op […]2013, Russische Federatie) ook asiel in België op 06.09.2016. Het vingerafdrukkenonderzoek 
toonde aan dat de vingerafdrukken van betrokkene op 06.09.2010 in Frankrijk geregistreerd werden 
omwille van een asielaanvraag. 
Op 06.09.2016 werd betrokkene gehoord in het kader van zijn asielprocedure in België. Daarin 
verklaarde hij begin augustus 2010 vertrokken te zijn vanuit Tula (RUS) en stelde hij eerst per trein naar 
Wit-Rusland te zijn gereisd waar hij tot eind augustus 2010 bij kennissen te Brest (BLR) verbleef. 
Vervolgens reisde betrokkene per vrachtwagen verder door naar Frankrijk. Het 
vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 06.09.2010 asiel vroeg in Frankrijk. Betrokkene 
bevestigde tijdens zijn gehoor dat hij reeds eerder asiel vroeg in Frankrijk en stelde twee keer eerder 
asiel te hebben gevraagd in Frankrijk. Hij verklaarde dat zijn eerste asielaanvraag in 2010 werd 
afgewezen door de Franse autoriteiten waarna hij een nieuwe asielaanvraag indiende die in augustus 
2014 werd afgewezen door de Franse instanties. Betrokkene verklaarde tevens ook in beroep te zijn 
gegaan tegen zijn negatieve beslissingen in Frankrijk waarin zijn asielaanvraag opnieuw werd 
afgewezen waardoor hij vervolgens illegaal op het Franse grondgebied verbleef. Betrokkene stelde van 
ongeveer 30.08.2010 tot 03.09.2016 op verschillende plaatsen in Frankrijk te hebben verbleven 
waaronder bij een kennis te Nancy (FR), bij een kennis te Montaban (FR), in een opvangcentrum te 
Cahors (FR), ongeveer 2 maanden in een voor hem onbekende stad en bij kennissen te Marseille (FR). 
Na zijn verblijf in Frankrijk reisde betrokkene per auto verder door naar België waar hij arriveerde op 
05.09.2016 en asiel vroeg op 06.09.2016. 
Tijdens zijn gehoor in België werd aan 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 in het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen. Betrokkene stelde hieromtrent dat hij 
besloot in België asiel te vragen omdat zijn zoon Z. hem tijdens hun laatste contact vertelde dat hij naar 
België zou komen waardoor zij ook naar België kwamen. Met betrekking tot een overdracht naar 
Frankrijk in het kader van Verordening 604/2013 uitte betrokkene bezwaar op basis van het feit dat hij 
de laatste 2 jaren illegaal te Frankrijk verbleef. Daarnaast hoorde hij in mei 2016 iemand in het Russisch 
verslag uitbrengen over zijn gezin toen hij terug thuis kwam van zijn werk dat hij in het zwart deed. Hij 
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verklaarde omwille van die redenen naar een voor hem onbekende stad in Frankrijk te zijn gegaan om 
daar te logeren. 
Betrokkene verklaarde geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familie te hebben. Hij 
maakte wel gewag van het feit dat zijn meerderjarige zoon (M., Z., geboren te K. op […]1994, Russische 
Federatie) hem vertelde dat hij naar België zou komen. We benadrukken dat de zoon van betrokkene 
niet terug te vinden was voor onze diensten en we niet in het bezit zijn van concrete informatie omtrent 
het feit dat de meerderjarige zoon van betrokkene in België zou verblijven. Onze diensten waren dan 
ook niet in staat om de identiteit en het verblijfsstatuut van de zoon van betrokkene te verifiëren. 
Op 21.09.2016 werd er voor betrokkene een verzoek voor terugname gericht aan de Franse instanties. 
Dit verzoek werd niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 604/20130 gestelde termijn 
beantwoord, waardoor Frankrijk met toepassing van artikel 25(2) de verantwoordelijke lidstaat werd. Op 
17.10.2016 werden de Franse instanties door onze diensten op de hoogte gesteld van dit stilzwijgend 
akkoord en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene. 
Met betrekking tot de familie van betrokkene die ook asiel vroeg in België op 06.09.2016 merken we op 
dat er voor hen ook een terugnameverzoek gericht werd aan de Franse instanties. Ook dit verzoek werd 
niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 604/20130 gestelde termijn beantwoord, waardoor 
Frankrijk met toepassing van artikel 25(2) de verantwoordelijke lidstaat werd. Op 17.10.2016 werden de 
Franse instanties door onze diensten tevens ook op de hoogte gesteld van het stilzwijgend akkoord en 
de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van de familie van betrokkene. 
We wijzen er verder 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 Verordening 604/2013 de criteria en de 
mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker 
dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie voor een bepaalde lidstaat of de wens 
om 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 het 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 en Verordening 604/2013. 
Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de 
verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 en heden 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 
Frankrijk 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 merken verder ook op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van 
vluchtelingen de lidstaten, voor zeer grote uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, maar dat 
dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun 
asielaanvraag willen behandeld zien. We herhalen desbetreffend ook nogmaals dat in Verordening 
604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de 
asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de 
betrokkene of de wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn 
voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 
Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor in België dat hij besloot in België asiel te vragen omdat zijn 
zoon hem vertelde dat hij ook naar België zou komen. We benadrukken hieromtrent dat betrokkene 
tevens ook verklaarde niet specifiek te weten of zijn zoon effectief in België verblijft op dit moment 
vermits ze sinds enkele maanden geen contact meer hebben gehad. Daarnaast werd de zoon van 
betrokkene niet teruggevonden door onze diensten en zijn we niet in het bezit van concrete informatie 
die aantoont dat de zoon van betrokkene effectief in België zou verblijven. We zijn dan ook niet in staat 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

om de identiteit en het verblijfsstatuut van de zoon van betrokkene te verifiëren, indien hij effectief in 
België zou verblijven. Daarnaast merken we op dat Verordening 604/2013 de verantwoordelijkheid legt 
bij de Lidstaat, waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als persoon die 
internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor internationale 
bescherming (artikel 10). De in België verblijvende meerderjarige zoon 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 604/2013 en benadrukken we nogmaals dat we de aanwezigheid van de zoon van 
betrokkene in België niet konden verifiëren. Daarnaast stelt Artikel 17(2) dat de verantwoordelijke 
Lidstaat ten allen tijde voordat in eerste aanleg een beslissing werd genomen een andere Lidstaat kan 
vragen een persoon over te nemen teneinde familierelaties te verenigen op humanitaire gronden. We 
benadrukken dat in het geval van de betrokkene Frankrijk verantwoordelijk werd voor de behandeling 
van de asielaanvraag van de betrokkene en dat Frankrijk België niet vroeg de asielaanvraag van de 
betrokkene te behandelen met toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in 
België verblijvend familielid. 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. De 
betrokkene, geboren in 1968, verklaarde tijdens zijn gehoor gezond te zijn en maakte geen melding van 
gezondheidsproblemen omtrent zijn minderjarige kinderen. We benadrukken dan ook 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 zoon en hem zou 
bestaan en dat de zoon van de betrokkene in staat is voor de betrokkene te zorgen. Daarnaast zijn we 
ook niet in bezit van een schriftelijke verklaring van de zoon van de betrokkene ter zake. 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. Ten slotte benadrukken we nogmaals dat we de verblijfssituatie en de identiteit van de 
zoon van betrokkene niet konden verifiëren en we dus geen zekerheid hebben over het feit dat de 
meerderjarige zoon van betrokkene effectief in België verblijft. 
Met betrekking tot een overdracht naar Frankrijk in het kader van Verordening 604/2013 verklaarde 
betrokkene bezwaar te uiten op basis van het feit dat hij gedurende twee jaar illegaal in Frankrijk 
verbleef. We benadrukken hierbij dat de terugname van betrokkene door onze diensten aan Frankrijk 
verzocht werd met toepassing van artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013: “de lidstaat is verplicht…d) 
een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen en die een verzoek 
heeft ingediend in een andere lidstaat 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 ook 
naar artikel 18(2) : “In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de verantwoordelijke lidstaat ervoor 
dat de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan doen of 
heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 
2013/32/EU”. Dit is ook in overeenstemming met de verklaring van betrokkene dat zijn in Frankrijk 
ingediende asielaanvragen telkens werden afgewezen. We merken desbetreffend echter op dat 
Frankrijk via een stilzwijgend akkoord op grond van artikel 25(2) van Verordening 604/2013 instemden 
met de terugname van betrokkene. Dit betekent ook dat de betrokkene na overdracht aan de Franse 
instanties in Frankrijk de mogelijkheid zal hebben om een nieuwe asielaanvraag in te dienen waarin hij 
zijn actuele vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen aan de Franse autoriteiten. Indien betrokkene 
beslist om een nieuw verzoek tot internationale bescherming in te dienen in Frankrijk zal dit verzoek 
door de Franse instanties onderzocht worden. De Franse autoriteiten zullen de betrokkene dan ook niet 
verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen 
onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming, indien betrokkene besluit om opnieuw een 
verzoek tot internationale bescherming in te dienen bij de Franse autoriteiten na zijn overdracht. Dit 
impliceert dan ook dat betrokkene gemachtigd zal zijn om te verblijven in Frankrijk in zijn hoedanigheid 
van verzoeker van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang 
verkrijgen, betrokkene zal na overdracht aan Frankrijk dan ook niet illegaal op het Franse grondgebied 
verblijven. 
Betreffende de verklaring van betrokkene dat zijn asielaanvraag in Frankrijk reeds verschillende malen 
werd afgewezen benadrukken we dat het afwijzen van een asielaanvraag en het vervolgens opdragen 
terug te keren naar het land van herkomst onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel - en 
immigratiebeleid en op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling inhouden in de zin van 
artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. We merken desbetreffend ook op dat Frankrijk 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

onafhankelijke beroepsinstanties kent voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en 
beslissingen van detentie en verwijdering, wat ook bevestigd wordt door het feit dat betrokkene in 
Frankrijk de mogelijkheid heeft gekend om in beroep te gaan tegen zijn negatieve beslissingen 
betreffende zijn asielaanvraag. Daarnaast merken we op dat het indienen van een asielverzoek 
bovendien niet automatisch impliceert dat men een gunstige beslissing ontvangt in de vorm van een 
verblijfstitel. 
Dat men na een eventuele afwijzing van een asielaanvraag op zeker moment het voorwerp kan 
uitmaken van een verwijderingsmaatregel en eventueel een bijhorende maatregel van bewaring, 
betekent bovendien niet automatisch een inbreuk op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) en toont evenmin automatisch aan dat de Franse 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. Het loutere feit dat de asielaanvraag van betrokkene werd 
afgewezen in Frankrijk betekent niet automatisch dat er sprake is van een “niet correcte of onmenselijke 
behandeling” of een automatische inbreuk op de bovenstaande internationale en Europese regelgeving . 
Betrokkene brengt met betrekking tot de overdracht naar Frankrijk dan ook geen concrete gegevens aan 
die zouden kunnen wijzen op een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 
EU-Handvest. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden 
dat hij in Frankrijk een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is 
met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 
Verder benadrukken we ook dat betrokkene tijdens zijn gehoor geen gewag maakte van concrete 
ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Frankrijk 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 volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van 
het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest bij overdracht naar Frankrijk in het kader van Verordening 
604/2013. Daarnaast benadrukken we hieromtrent ook dat Frankrijk, net als België, 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 er dan ook van worden uitgegaan dat Frankrijk het beginsel van non-
refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en 
het EVRM nakomt. Dit impliceert verder ook dat de Franse autoriteiten asielaanvragen behandelen 
volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere 
lidstaten. 
Frankrijk 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 
Franse 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. Daarnaast kent Frankrijk onafhankelijke 
beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen van detentie en 
verwijdering. 
Desbetreffend verwijzen we ook naar het rapport over Frankrijk van het mede door de “European 
Council on Refugees and Exiles” (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information Database” (Claire 
Salignat, Véronique Planès-Boissac, Barbara Joannon; “Asylum Information Database – Country 
Report: France”; up-to-date tot 27.11.2015; hierna AIDA-rapport genoemd; een kopie van dit rapport 
wordt toegevoegd aan het administratief dossier) waarin wordt bevestigd dat personen, die in het kader 
van de “Dublin-Verordening” aan Frankrijk worden overgedragen geen problemen ondervinden om 
toegang te verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (p. 37, §7: 
“Concerning access to the asylum procedure upon return to France under the Dublin Regulation, these 
applications are treated in the same way as any other asylum applications.”). We zijn er ons echter wel 
van bewust dat er in het bovenvermelde AIDA-rapport kanttekeningen worden geplaatst bij de capaciteit 
van de Franse opvangstructuren. Hieromtrent wensen we op te merken dat dit rapport tevens meldt dat 
de Franse overheid in alle departementen werk maakte van bijkomende opvangplaatsen (p. 74). Verder 
wijzen we op de recente wijzigingen in de Franse wetgeving ter zake in het kader van de volledige 
omzetting van de nieuwe opvangrichtlijn en die in werking trad vanaf januari 2016. De nieuwe wetgeving 
voorziet onder meer dat alle asielzoekers van materiële opvang zullen kunnen genieten en dat de 
toewijzing van opvangplaatsen nationaal zal worden gecoördineerd. 
Tot slot merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor verklaarde gezond te zijn en dat hij tot op 
heden in het kader van zijn asielprocedure in België geen medische attesten of andere documenten 
aanbracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende de gezondheid van betrokkene een 
overdracht aan Frankrijk zouden verhinderen of dat hij door overdracht aan Frankrijk 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. Daarnaast zijn er tevens geen 
aanwijzingen dat betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in 
Frankrijk niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen, zo hebben asielzoekers in Frankrijk 
toegang tot het nationale stelsel van ziekteverzekering. Desbetreffend verwijzen we tevens ook opnieuw 
naar het hierboven reeds vermelde AIDA-rapport dat stelt dat asielzoekers, net zoals andere burgers 
van derde landen, toegang hebben tot gezondheidszorg op basis van het systeem van de universele 
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ziekteverzekering (CMU), waarbij asielzoekers tevens vrijgesteld zijn van de verplichting om minstens 
drie maanden in Frankrijk te hebben verbleven die voor andere burgers van derde landen wel van 
toepassing is. 
Daarnaast beschikt Frankrijk ook over het systeem van medische staatshulp (AME) na een verblijf van 
minstens drie maanden in Frankrijk. Tevens zullen de Franse autoriteiten ten minste zeven dagen op 
voorhand in kennis worden gesteld van de overdracht van betrokkene en maakte betrokkene verder ook 
geen melding van gezondheidsproblemen betreffende zijn minderjarige kinderen. 
Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 
aannemelijk maakt dat hij door een overdracht aan Frankrijk 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 het verzoek om internationale bescherming 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 het verzoek om internationale bescherming, dat aan de Franse 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 25(2) 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, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 
zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient hij zich aan te bieden bij de 
bevoegde Franse autoriteiten. 
...” 
 
Dit is thans de tweede bestreden beslissing, in hoofde van verzoekster en de minderjarige kinderen, 
waarvan de motivering luidt als volgt: 
 
“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan 
mevrouw, die verklaart te heten: 
 
naam : M. 
voornaam : M. 
geboortedatum : […]1971 
geboorteplaats : K. 
nationaliteit : Russische Federatie 
 
+ 2 kinderen: M., E., geboren te K. op […]1999, Russische Federatie; M., M., geboren te M. op […]2013, 
Russische Federatie 
 
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 van betrokkene die aan 
Frankrijk 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 
25(2) van Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 
De betrokkene, die van Russische nationaliteit en van gemengd Armeens-Assyrische afkomst verklaart 
te zijn, werd op 05.09.2016 door onze diensten geregistreerd en vroeg op 06.09.2016 asiel in België. 
Betrokkene was in het bezit van haar origineel rijbewijs met nummer (xxx) (afgegeven door Russische 
Federatie op 04.05.2008 en geldig tot 04.05.2018), een kopie van haar binnenlands paspoort met 
nummer (xxx)(afgegeven door Russische Federatie op 20.08.1999) en een kopie van haar geboorteakte 
met nummer (xxx) (afgegeven door Russische Federatie op 24.08.1978). Betrokkene was vergezeld 
door haar twee minderjarige kinderen (M., E., geboren te K. op […]1999, Russische Federatie en M., M., 
geboren te M. op […]2013, Russische Federatie) en zij vallen onder de asielprocedure van betrokkene. 
Samen met betrokkene vroeg haar echtgenoot (M., A., geboren te M. op […]1968, Russische Federatie) 
ook asiel in België op 06.09.2016. Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de vingerafdrukken 
van betrokkene op 27.09.2011 in Frankrijk geregistreerd werden omwille van een asielaanvraag. 
Op 06.09.2016 werd betrokkene gehoord in het kader van haar asielprocedure in België. Daarin 
verklaarde ze in september 2011 vertrokken te zijn vanuit Tula (RUS) en stelde ze per trein en 
vrachtwagen naar Frankrijk te zijn gereisd met een transit via Brest (BLR). Het 
vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 27.09.2011 asiel vroeg in Frankrijk. Betrokkene 
bevestigde tijdens haar gehoor dat zij reeds eerder asiel vroeg in Frankrijk en stelde twee keer eerder 
asiel te hebben gevraagd in Frankrijk. Ze verklaarde dat haar beide asielaanvragen werden afgewezen 
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door de Franse autoriteiten en stelde van september 2011 tot september 2016 bij kennissen te 
Montaban (FR) en 2 jaar bij de daklozenopvang te Cahors (FR) te hebben verbleven. Na haar verblijf in 
Frankrijk reisde betrokkene per auto verder door naar België, via Marseille (FR) en Nancy (FR), waar ze 
arriveerde op 05.09.2016 en asiel vroeg op 06.09.2016. 
Tijdens haar gehoor in België werd aan betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) zij 
besloot asiel te vragen in België en of zij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van 
behandeling redenen heeft die volgens haar verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke 
lidstaat in het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen. Betrokkene stelde hieromtrent dat ze 
besloot in België asiel te vragen omdat ze hoopt dat haar moeder en zoon in België zouden verblijven. 
Ze verklaarde verder ook dat haar zoon de Franse taal spreekt en dat ze deze taal ook in België 
spreken. Met betrekking tot een overdracht naar Frankrijk in het kader van Verordening 604/2013 uitte 
betrokkene verzet gebaseerd op het feit dat de mensen die haar in Rusland vervolgden hun adres te 
weten waren gekomen in Frankrijk waardoor ze niet meer wenst terug te keren naar Frankrijk. 
Betrokkene verklaarde geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familie te hebben. Ze 
maakte wel gewag van het feit dat ze hoopt dat haar meerderjarige zoon (M., Z., geboren te K. op 
[…]1994, Russische Federatie) en moeder (I., A., Russische Federatie) in België verblijven. We 
benadrukken dat de zoon en moeder van betrokkene niet terug te vinden waren door onze diensten en 
we niet in het bezit zijn van concrete informatie omtrent het feit dat de meerderjarige zoon en moeder 
van betrokkene in België zou verblijven. Onze diensten waren dan ook niet in staat om de identiteit en 
het verblijfsstatuut van de zoon en moeder van betrokkene te verifiëren. 
Op 21.09.2016 werd er voor betrokkene en haar minderjarige zonen een verzoek voor terugname 
gericht aan de Franse instanties. Dit verzoek werd niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 
604/2013 gestelde termijn beantwoord, waardoor Frankrijk met toepassing van artikel 25(2) de 
verantwoordelijke lidstaat werd. Op 17.10.2016 werden de Franse instanties door onze diensten op de 
hoogte gesteld van dit stilzwijgend akkoord en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van 
de asielaanvraag van betrokkene en haar minderjarige zonen. 
Met betrekking tot de echtgenoot van betrokkene die ook asiel vroeg in België op 06.09.2016 merken 
we op dat er voor hem ook een terugnameverzoek gericht werd aan de Franse instanties. Ook dit 
verzoek werd niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 604/2013 gestelde termijn beantwoord, 
waardoor Frankrijk met toepassing van artikel 25(2) de verantwoordelijke lidstaat werd. Op 17.10.2016 
werden de Franse instanties door onze diensten tevens ook op de hoogte gesteld van het stilzwijgend 
akkoord en de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van de echtgenoot van 
betrokkene. 
We wijzen er verder 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 Verordening 604/2013 de criteria en de 
mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker 
dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie voor een bepaalde lidstaat of de wens 
om 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 het 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 en Verordening 604/2013. 
Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de 
verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 en heden 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 zij door een overdracht aan 
Frankrijk 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. 
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We merken verder ook op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van 
vluchtelingen de lidstaten, voor zeer grote uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, maar dat 
dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun 
asielaanvraag willen behandeld zien. Met betrekking tot de verklaring van betrokkene dat ze onder meer 
besloot in België asiel te vragen omdat haar zoon Frans spreekt merken we op dat deze specifieke 
redenen te kaderen valt onder de persoonlijke voorkeur of keuze van betrokkene voor een bepaalde 
lidstaat. We herhalen desbetreffend ook nogmaals dat in Verordening 604/2013 de criteria en de 
mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. 
De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens om in een bepaalde 
lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de 
soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 
Betrokkene verklaarde tijdens haar gehoor in België dat ze ook besloot in België asiel te vragen omdat 
ze hoopt dat haar zoon en moeder in België verblijven. We benadrukken hieromtrent dat betrokkene 
tevens ook verklaarde niet specifiek te weten of haar zoon en moeder effectief in België verblijven op dit 
moment vermits ze sinds enkele maanden geen contact meer heeft gehad met hen. Daarnaast werden 
de zoon en moeder van betrokkene niet teruggevonden door onze diensten en zijn we niet in het bezit 
van concrete informatie die aantoont dat de zoon en moeder van betrokkene effectief in België zouden 
verblijven. We zijn dan ook niet in staat om de identiteit en het verblijfsstatuut van de zoon en de 
moeder van betrokkene te verifiëren, indien zij effectief in België zouden verblijven. Daarnaast merken 
we op dat Verordening 604/2013 de verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat, waar een gezinslid van de 
verzoeker is toegelaten tot verblijf als persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als 
indiener van een verzoek voor internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende 
meerderjarige zoon en moeder 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 604/2013 en benadrukken we nogmaals dat we de aanwezigheid van de zoon en moeder 
van betrokkene in België niet konden verifiëren. Daarnaast stelt Artikel 17(2) dat de verantwoordelijke 
Lidstaat ten allen tijde voordat in eerste aanleg een beslissing werd genomen een andere Lidstaat kan 
vragen een persoon over te nemen teneinde familierelaties te verenigen op humanitaire gronden. We 
benadrukken dat in het geval van de betrokkene Frankrijk verantwoordelijk werd voor de behandeling 
van de asielaanvraag van de betrokkene en dat Frankrijk België niet vroeg de asielaanvraag van de 
betrokkene te behandelen met toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in 
België verblijvend familielid. 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. De 
betrokkene, geboren in 1971, verklaarde tijdens haar gehoor diabetes te hebben gehad waarvoor ze 
medisch behandeld werd in Frankrijk en stelde momenteel gezond te zijn. Ze maakte verder ook geen 
melding van gezondheidsproblemen betreffende haar minderjarige kinderen en bracht tot op heden in 
het kader van haar asielprocedure geen medische attesten of andere documenten aan die de ernstige 
problemen betreffende gezondheidstoestand van betrokkene aanduiden. We benadrukken dan ook 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 haar 
zoon of moeder en haar zou bestaan en dat de zoon of moeder van de betrokkene in staat is voor de 
betrokkene te zorgen. Daarnaast zijn we ook niet in bezit van een schriftelijke verklaring van de zoon of 
moeder van de betrokkene ter zake. 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. Ten slotte benadrukken we nogmaals dat we 
de verblijfssituatie en de identiteit van de zoon en moeder van betrokkene niet konden verifiëren en we 
dus geen zekerheid hebben over het feit dat de meerderjarige zoon en moeder van betrokkene effectief 
in België verblijven. 
Met betrekking tot de verklaring van betrokkene dat ze verzet uitte tegen een overdracht naar Frankrijk 
in het kader van Verordening 604/2013 op basis van het feit dat de mensen die hen in Rusland 
vervolgden hun adres zijn te weten gekomen in Frankrijk benadrukken we dat de betrokkene zich in 
geval van problemen inzake haar persoonlijke veiligheid kan wenden tot de bevoegde Franse instanties. 
Op grond van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan ons inzien niet 
worden besloten dat de Franse instanties de betrokkene in geval van problemen inzake haar 
persoonlijke veiligheid niet de nodige bijstand en bescherming zouden bieden. 
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We merken verder ook op dat de terugname van betrokkene door onze diensten aan Frankrijk verzocht 
werd met toepassing van artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013: “de lidstaat is verplicht…d) een 
onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen en die een verzoek heeft 
ingediend in een andere lidstaat 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 ook naar 
artikel 18(2) : “In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de verantwoordelijke lidstaat ervoor dat 
de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan doen of heeft 
kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU”. 
Dit is ook in overeenstemming met de verklaring van betrokkene dat haar in Frankrijk ingediende 
asielaanvragen telkens werden afgewezen. We merken desbetreffend echter op dat Frankrijk via een 
stilzwijgend akkoord op grond van artikel 25(2) van Verordening 604/2013 instemden met de terugname 
van betrokkene. Dit betekent ook dat de betrokkene na overdracht aan de Franse instanties in Frankrijk 
de mogelijkheid zal hebben om een nieuwe asielaanvraag in te dienen waarin zij haar actuele 
vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen aan de Franse autoriteiten. Indien betrokkene beslist om een 
nieuw verzoek tot internationale bescherming in te dienen in Frankrijk zal dit verzoek door de Franse 
instanties onderzocht worden. De Franse autoriteiten zullen de betrokkene dan ook niet verwijderen 
naar haar land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen onderzoek 
van dit verzoek tot internationale bescherming, indien betrokkene besluit om opnieuw een verzoek tot 
internationale bescherming in te dienen bij de Franse autoriteiten na haar overdracht. Dit impliceert dan 
ook dat betrokkene gemachtigd zal zijn om te verblijven in Frankrijk in haar hoedanigheid van verzoeker 
van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. 
Betreffende de verklaring van betrokkene dat haar asielaanvraag in Frankrijk reeds verschillende malen 
werd afgewezen benadrukken we dat het afwijzen van een asielaanvraag en het vervolgens opdragen 
terug te keren naar het land van herkomst onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel - en 
immigratiebeleid en op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling inhouden in de zin van 
artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  
We merken desbetreffend ook op dat Frankrijk onafhankelijke beroepsinstanties kent voor beslissingen 
inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen van detentie en verwijdering. Daarnaast merken we 
op dat het indienen van een asielverzoek bovendien niet automatisch impliceert dat men een gunstige 
beslissing ontvangt in de vorm van een verblijfstitel. Dat men na een eventuele afwijzing van een 
asielaanvraag op zeker moment het voorwerp kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel en 
eventueel een bijhorende maatregel van bewaring, betekent bovendien niet automatisch een inbreuk op 
het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en toont evenmin 
automatisch aan dat de Franse 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. Het loutere 
feit dat de asielaanvraag van betrokkene werd afgewezen in Frankrijk betekent niet automatisch dat er 
sprake is van een “niet correcte of onmenselijke behandeling” of een automatische inbreuk op de 
bovenstaande internationale en Europese regelgeving. Betrokkene brengt met betrekking tot de 
overdracht naar Frankrijk dan ook geen concrete gegevens aan die zouden kunnen wijzen op een 
eventuele schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Betrokkene moet 
dus kunnen aantonen dat zij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat zij in Frankrijk een reëel risico 
loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het EVRM of artikel 
4 van het EU-Handvest. 
Verder benadrukken we ook dat betrokkene tijdens haar gehoor geen gewag maakte van concrete 
ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens haar verblijf in Frankrijk die door haar 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 volgens haar wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van 
het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest bij overdracht naar Frankrijk in het kader van Verordening 
604/2013. Daarnaast benadrukken we hieromtrent ook dat Frankrijk, net als België, 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 er dan ook van worden uitgegaan dat Frankrijk het beginsel van non-
refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en 
het EVRM nakomt. Dit impliceert verder ook dat de Franse autoriteiten asielaanvragen behandelen 
volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere 
lidstaten. 
Frankrijk 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 
Franse 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. 
Desbetreffend verwijzen we ook naar het rapport over Frankrijk van het mede door de “European 
Council on Refugees and Exiles” (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information Database” (Claire 
Salignat, Véronique Planès-Boissac, Barbara Joannon; “Asylum Information Database – Country 
Report: France”; up-to-date tot 27.11.2015; hierna AIDA-rapport genoemd; een kopie van dit rapport 
wordt toegevoegd aan het administratief dossier) waarin wordt bevestigd dat personen, die in het kader 
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van de “Dublin-Verordening” aan Frankrijk worden overgedragen geen problemen ondervinden om 
toegang te verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (p. 37, §7: 
“Concerning access to the asylum procedure upon return to France under the Dublin Regulation, these 
applications are treated in the same way as any other asylum applications.”). We zijn er ons echter wel 
van bewust dat er in het bovenvermelde AIDA-rapport kanttekeningen worden geplaatst bij de capaciteit 
van de Franse opvangstructuren. Hieromtrent wensen we op te merken dat dit rapport tevens meldt dat 
de Franse overheid in alle departementen werk maakte van bijkomende opvangplaatsen (p. 74). Verder 
wijzen we op de recente wijzigingen in de Franse wetgeving ter zake in het kader van de volledige 
omzetting van de nieuwe opvangrichtlijn en die in werking trad vanaf januari 2016. De nieuwe wetgeving 
voorziet onder meer dat alle asielzoekers van materiële opvang zullen kunnen genieten en dat de 
toewijzing van opvangplaatsen nationaal zal worden gecoördineerd. 
Tot slot merken we op dat betrokkene tijdens haar gehoor verklaarde diabetes te hebben gehad 
waarvoor ze medisch behandeld werd in Frankrijk maar ze stelde verder ook op dit moment gezond te 
zijn. Daarnaast maakte betrokkene verder ook geen melding van problemen betreffende de gezondheid 
van haar minderjarige kinderen. We benadrukken dan ook dat op betrokkene tot op heden in het kader 
van haar asielprocedure in België geen medische attesten of andere documenten aanbracht die 
aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende de gezondheid van betrokkene een overdracht 
aan Frankrijk zouden verhinderen of dat zij door overdracht aan Frankrijk 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. Daarnaast zijn er tevens geen 
aanwijzingen dat betrokkene in haar hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in 
Frankrijk niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen, zo hebben asielzoekers in Frankrijk 
toegang tot het nationale stelsel van ziekteverzekering. Desbetreffend verwijzen we tevens ook opnieuw 
naar het hierboven reeds vermelde AIDA-rapport dat stelt dat asielzoekers, net zoals andere burgers 
van derde landen, toegang hebben tot gezondheidszorg op basis van het systeem van de universele 
ziekteverzekering (CMU), waarbij asielzoekers tevens vrijgesteld zijn van de verplichting om minstens 
drie maanden in Frankrijk te hebben verbleven die voor andere burgers van derde landen wel van 
toepassing is. Daarnaast beschikt Frankrijk ook over het systeem van medische staatshulp (AME) na 
een verblijf van minstens drie maanden in Frankrijk. Verder wordt het feit dat betrokkene in Frankrijk 
toegang zal hebben tot gezondheidszorg en medische hulp ook bevestigd door het feit dat ze verklaarde 
in Frankrijk behandeld te zijn geweest voor haar diabetes. Tevens zullen de Franse autoriteiten ten 
minste zeven dagen op voorhand in kennis worden gesteld van de overdracht van betrokkene en haar 
minderjarige kinderen. 
Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 
aannemelijk maakt dat zij door een overdracht aan Frankrijk 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 het verzoek om internationale bescherming 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 het verzoek om internationale bescherming, dat aan de Franse 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 25(2) 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, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 
zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient zij zich aan te bieden bij de 
bevoegde Franse autoriteiten.…” 
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
In hun eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet) en van artikel 25 van de Dublin III 
Verordening.  
 
Zij lichten hun eerste middel toe als volgt: 
 
“Dat de bestreden beslissing meldt dat tegenpartij vanaf de vingerafdrukken van verzoekers kon 
vaststellen dat zij in Frankrijk in 2010 reeds een asielaanvraag hadden ingediend. Dat tegenpartij, 
steunend op deze elementen, contact opgenomen heeft met de Franse overheden opdat zij verzoekers 
zouden terugnemen. Dat de Franse overheden aan het verzoek van tegenpartij geen gevolg gegeven 
hebben. Dat tegenpartij dus geacht heeft dat de overheden, overeenkomstig het voorschrift van artikel 
25 van de Verordening 604/2013, stilzwijgend hun toestemming hadden gegeven wat betreft de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

terugname van verzoekers op 17 oktober 2016. Dat tegenpartij zodoende de Verordening 604/2013 niet 
behoorlijk toepast.  
 
Dat artikel 25 paragraaf 1 inderdaad stelt dat "De aangezochte lidstaat verifieert de gegevens en neemt 
een besluit over het terugnameverzoek, en wel zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk één maand 
na ontvangst van het verzoek. Wanneer het verzoek is gebaseerd op uit het Eurodac-systeem 
verkregen gegevens, wordt die termijn teruggebracht tot twee weken” 
Dat het Eurodac systeem zoals volgt beschreven kan worden : « Le système Eurodac permet aux pays 
de l 'Union européenne (UE) de participer a l'identifïcation des demandeurs d'asile et de personnes 
ayant été appréhendées dans le contexte d'un franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l 
'Union. En comparant les empreintes, les pays de l'UE peuvent vérifier si un demandeur d'asile ou un 
ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déja formulé une demande dans un 
autre pays de l'UE ou si un demandeur d'asile est entré irrégulièrement sur le territoire de l'Union ».  
 
Dat tegenpartij dus ongetwijfeld maakte van Eurodac om te bepalen of verzoekers in Frankrijk reeds een 
asielaanvraag hadden ingediend aangezien zij in de bestreden beslissing zelf erkent de vingerafdrukken 
van verzoekers gebruikt te hebben. Dat dus kan worden verondersteld dat de Franse overheden hun 
toestemming hebben gegeven wat betreft de terugname van verzoekers indien zij binnen de 15 dagen 
geantwoord hebben aan het terugnameverzoek die tegenpartij haar adresseerde.  
Dat tegenpartij in de bestreden beslissing aanduidt dat zij de Franse overheden op 21 september 2016 
aangesproken heeft. Dat, gezien de overheden binnen de termijn van 15 dagen die hen wordt opgelegd 
niet geantwoord hebben, deze worden geacht hun toestemming te hebben gegeven wat betreft de 
terugname van verzoekers op 5 oktober 2016 en niet op 17 oktober 2016 zoals beweerd door 
tegenpartij, die de verkeerde wettelijke grond toepast. Dat bijgevolg niet kan betwist worden dat de 
bestreden beslissing de in het middel beoogde beschikkingen schendt.”  
 
Artikel 25 van de Dublin III Verordening luidt als volgt: 
 
“1. De aangezochte lidstaat verifieert de gegevens en neemt een besluit over het terugnameverzoek, en 
wel zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek. Wanneer 
het verzoek is gebaseerd op uit het Eurodac-systeem verkregen gegevens, wordt die termijn 
teruggebracht tot twee weken.” 
2. Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn van een maand of twee weken, 
staat gelijk met aanvaarding van het verzoek en houdt de verplichting in om de betrokken persoon terug 
te nemen en te zorgen voor passende regelingen voor de aankomst.” 
 
Verzoekers gaan ervan uit dat de gemachtigde van mening is dat er sprake is van een stilzwijgend 
akkoord van Frankrijk op 17 oktober 2016. Ze wijzen echter op het feit dat er in casu sprake was van 
een terugnameverzoek steunend op uit het Eurodacsysteem verkregen gegevens en dat in die gevallen 
de termijn waarbinnen de aangezochte lidstaat moet antwoorden wordt teruggebracht tot “15 dagen”. 
Verzoekers menen dat Frankrijk dus moet worden geacht zijn toestemming te hebben gegeven op 5 
oktober 2016 en niet op 17 oktober 2016.  
 
De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat het terugnameverzoek, dat geschiedde op 
basis van het standaardformulier daarvoor bedoeld, inderdaad steunt op Eurodacgegevens en dat 
Frankrijk dit verzoek heeft ontvangen op 21 september 2016. Conform artikel 25, lid 1 van de Dublin III 
Verordening had Frankrijk dus twee weken de tijd om op dit verzoek van 21 september 2016 te 
antwoorden. Uit het administratief dossier blijkt eveneens dat de gemachtigde de Franse autoriteiten op 
17 oktober 2016 op de hoogte heeft gebracht van het feit dat aangezien hij geen antwoord mocht 
ontvangen aangaande het verzoek verstuurd op 21 september 2016 ondertussen de termijn zoals 
voorzien in artikel 25, § 1 van de Dublin III Verordening was verstreken en dit de verplichting tot 
terugname van verzoekers impliceert. De Raad leest hierin geenszins een incorrecte toepassing van 
artikel 25 van de Dublin III Verordening. Nergens blijkt, noch uit de bewoordingen van de bestreden 
beslissingen, noch uit de bewoordingen van de kennisgeving van de gemachtigde aan Frankrijk van het 
verstrijken van de termijn en de gevolgde verplichting tot terugname die daaruit voortvloeit, dat de 
gemachtigde van mening zou zijn dat die termijn pas op 17 oktober 2016 zou verstreken zijn. Het is niet 
omdat de gemachtigde op datum van 17 oktober 2016 een schrijven richt aan Frankrijk met de 
boodschap dat ondertussen de voorziene termijn voor antwoord is verstreken, dat dit ook inhoudt dat de 
gemachtigde van oordeel zou zijn dat dit stilzwijgend akkoord pas van 17 oktober 2016 dateert.  
 
Hoe dan ook ziet de Raad geenszins het actueel belang van deze discussie in nu verzoekers hoe dan 
ook niet betwisten dat Frankrijk niet binnen de door artikel 25 van de Dublin III Verordening voorgelegde 
termijn heeft geantwoord en dus in principe de verantwoordelijke lidstaat is geworden door het laten 
verstrijken van die termijn. Het belang zou erin kunnen gelegen zijn dat de gemachtigde ertoe gehouden 
is om verzoekers conform artikel 29 van de Dublin III Verordening binnen de zes, 12 of 18 maanden, al 
naargelang het geval, over te dragen aan Frankrijk en er voor de berekening van die termijn als 
aanvangspunt de aanvaarding van het verzoek wordt genomen. Thans zijn er echter hoe dan ook nog 
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geen zes maanden verstreken sedert het stilzwijgend akkoord van Frankrijk, zodat de Raad het belang 
van het middel niet inziet.  
 
Een schending van artikel 25 van de Dublin III Verordening blijkt geenszins. 
 
Verzoekers menen dat de verkeerde inschatting van het ogenblik waarop het stilzwijgend akkoord tot 
stand is gekomen, ook een schending inhoudt van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet. 
 
De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 
neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 
redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 
kan worden beoordeeld 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 administratieve 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 zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 
100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 
167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 
 
Wat betreft het stilzwijgend akkoord leest de Raad in de bestreden beslissingen: 
 
“Op 21.09.2016 werd er voor betrokkene een verzoek voor terugname gericht aan de Franse instanties. 
Dit verzoek werd niet binnen de door artikel 25 (1) van Verordening 604/20130 gestelde termijn 
beantwoord, waardoor Frankrijk met toepassing van artikel 25 (2) de verantwoordelijke lidstaat werd. Op 
17.10.2016 werden de Franse instanties door onze diensten op de hoogte gesteld van dit stilzwijgend 
akkoord en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene.” 
 
En: 
 
“Op 21.09.2016 werd er voor betrokkene en haar minderjarige zonen een verzoek voor terugname 
gericht aan de Franse instanties. Dit verzoek werd niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 
604/2013 gestelde termijn beantwoord, waardoor Frankrijk met toepassing van artikel 25(2) de 
verantwoordelijke lidstaat werd. Op 17.10.2016 werden de Franse instanties door onze diensten op de 
hoogte gesteld van dit stilzwijgend akkoord en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van 
de asielaanvraag van betrokkene en haar minderjarige zonen.” 
 
De Raad herhaalt dat hieruit geenszins blijkt dat de gemachtigde ervan overtuigd is dat de datum 
waarop hij de Franse instanties op de hoogte heeft gesteld van het verstrijken van de termijn, met name 
op 17 oktober 2016, ook samenvalt met de datum van het stilzwijgend akkoord. Uit deze motivering blijkt 
afdoende dat aangezien Frankrijk niet binnen de door artikel 25 van de Dublin III Verordening bepaalde 
termijn heeft geantwoord, de Franse autoriteiten worden geacht stilzwijgend hun akkoord gegeven te 
hebben en dus in principe verantwoordelijk zijn voor de behandeling van verzoekers’ aanvragen. 
Opnieuw blijkt ook actueel geenszins het belang bij dit middel.  
 
Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet blijkt niet. 
 
Het eerste middel is zoniet onontvankelijk, minstens ongegrond. 
 
In hun tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet, evenals van artikel 3 van het Europese Verdrag 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 verkort het EVRM).  
 
Verzoekers lichten het eerste lid van hun tweede middel toe als volgt: 
 
“Overwegende dat verzoekers, zoals tegenpartij het meldt, tevoren twee asielaanvragen bij de Franse 
overheden indienden. Dat verzoekers in 2010 op het grondgebied van de Franse Republiek 
aangekomen zijn. Dat hun twee asielaanvragen in 6 jaar afgesloten werden door een beslissing tot 
weigering van erkenning van het vluchtelingenstatuut en van de subsidiaire bescherming. Dat 
tegenpartij meldt dat de Franse overheden de asielaanvraag van verzoekers zullen onderzoeken, 
zonder de Franse wetgeving nader te onderzoeken. Dat de Franse wetgeving net als de Belgische 
wetgeving voor het indienen van een meervoudig asielaanvraag het voorleggen van nieuwe 
documenten vereist die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoekers voor een internationaal 
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beschermingsstatuut in aanmerking kunnen komen. Dat trouwens eraan herinnerd dient te worden dat 
de Franse overheden hun toestemming niet gegeven hebben wat betreft de terugname van verzoekers. 
Dat bijgevolg geen enkele garantie bestaat dat de Franse overheden de nieuwe asielaanvraag zal 
onderzoeken. Dat tegenpartij met dit element echter geenszins rekening gehouden heeft, en slechts van 
mening is dat de Franse overheden verzoekers niet naar hun land van herkomst zullen repatriëren 
zonder tot een volledige en grondige analyse van hun vrezen over te gaan, quod non. Dat tegenpartij 
zelfs meldt dat de eventuele repatriëring van verzoekers naar hun land van herkomst eveneens van de 
asielprocedure deel uitmaakt. Dat het dus waarschijnlijk is dat verzoekers hun vrees in het kader van 
een asielprocedure in Frankrijk niet kunnen doen gelden. Dat eveneens benadrukt dient te worden dat 
uit het AIDA Verslag over Frankrijk blijkt dat de toegang tot een kosteloze advocaat moeilijk is (pagina 
45 en volgende). Dat verzoekers dus waarschijnlijk niet over de bijstand van een advocaat zullen 
kunnen genieten. Dat opnieuw vastgesteld dient te worden dat tegenpartij nergens van deze informatie 
melding maakt, die echter uiterste belangrijk is gezien deze een voorwaarde betreft voor de toegang tot 
de procedure. Dat bij gebreke van de interventie en de bijstand van een raadsman de kansen van 
verzoekers om hun vrees te doen gelden, en de kans dat deze vrees door de Franse overheden 
nauwgezet zal worden onderzocht nog meer in gevaar gebracht wordt, des te meer dat het een derde 
asielaanvraag zal betreffen. Dat de toestand verschillend zal zijn wat betreft de Belgische overheden 
aangezien het de eerste asielaanvraag van verzoekers betreft. Dat hun asielaanvraag door het CGVS 
dus uitvoerig onderzocht zal worden. Dat de Franse overheden de vrees van verzoekers slechts 
oppervlakkig zullen onderzoeken. Dat anderzijds bij lezing van het AIDA Verslag eveneens blijkt dat 
verzoekers bij hun aankomst op het grondgebied van het Koninkrijk onmiddellijk zullen worden bedreigd 
met uitzetting. Dat de Franse wetgeving inderdaad niet voorziet dat de bevelen om het grondgebied te 
verlaten geschorst worden na het indienen van een derde asielaanvraag " As from the second 
subsequent application introduced, the Prefecture can refuse to deliver or renew the asylum claim 
certification and can issue an order to leave the French territory (OQTF) »(Pagina 57). Dat tegenpartij 
dus redelijkerwijs niet kan beweren dat de Franse overheden de vrees voor vervolging van verzoekers 
grondig zal onderzoeken en dat verzoekers niet naar hun land van herkomst verdreven zullen worden 
zolang hun asielaanvraag niet afgesloten zal worden. Dat tegenpartij, die met de vorige asielaanvragen 
van verzoekers in Frankrijk geen rekening houdt, in haar bestreden beslissing de in het middel beoogde 
beschikkingen schendt.”  
  
In dit eerste lid van hun tweede middel voeren verzoekers voornamelijk aan dat in Frankrijk geen enkele 
garantie bestaat dat hun nieuwe asielaanvraag zal onderzocht worden omdat Frankrijk deze aanvraag 
als een meervoudige aanvraag zal beschouwen en dus nieuwe documenten zal vereisen die de kans 
aanzienlijk groter maken dat verzoekers voor internationale bescherming in aanmerking komen. 
Bijgevolg is er geen garantie volgens hen dat pas na een volledige en grondige analyse van hun vrees 
zal overgegaan worden tot repatriëren, dit terwijl ze in België van een grondig onderzoek van een eerste 
asielaanvraag door het CGVS zouden kunnen genieten. Vervolgens wijzen verzoekers op het feit dat 
toegang tot een kosteloze advocaat moeilijk is waar de gemachtigde in de bestreden beslissingen niet 
op heeft gewezen, terwijl dit nochtans belangrijk is in het kader van de toegang tot de procedure, zeker 
nu het om een derde asielaanvraag zal gaan. Tot slot werpen verzoekers op dat ze onmiddellijk zullen 
worden bedreigd met uitzetting, omdat de wetgeving niet zou voorzien dat de uitvoering van de bevelen 
wordt geschorst na het indienen van een derde asielaanvraag. Er zou bijgevolg niet afdoende rekening 
zijn gehouden met het feit dat het in Frankrijk om een meervoudige asielaanvraag zou gaan. 
 
De Raad stelt vast dat de gemachtigde in de bestreden beslissingen uitvoerig is ingegaan op het feit dat 
verzoekers hebben verklaard dat hun verzoeken tot internationale bescherming in Frankrijk al twee maal 
werden afgewezen. De gemachtigde is hier niet aan voorbij gegaan, heeft gewezen op artikel 18 d van 
de Dublin III Verordening dat duidelijk bepaalt dat een lidstaat ertoe gehouden is een onderdaan van 
een derde land terug te nemen indien zijn verzoek werd afgewezen en die persoon in een andere 
lidstaat een nieuw verzoek heeft ingediend. De gemachtigde heeft gewezen op de waarborg zoals 
vervat in artikel 18, lid 2 dat vereist dat in die situatie de verantwoordelijke lidstaat ertoe gehouden is 
indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een daadwerkelijk rechtsmiddel te bieden. 
Waar verzoekers bedenkingen hebben bij het standpunt van de gemachtigde dat Frankrijk niet zal 
overgaan tot verwijdering zonder een volledig en gedegen onderzoek van een eventueel nieuw verzoek 
waarin zij actuele vluchtmotieven kunnen aanbrengen en zij erop wijzen dat zij enkel in België die 
garantie hebben nu het hier als een eerste asielaanvraag zou behandeld worden terwijl in Frankrijk als 
een meervoudige, kan de Raad niet volgen. Inderdaad, uit het AIDA-rapport dat in het administratief 
dossier zit, blijkt dat wat betreft de toegang tot de asielprocedure Dublinterugkeerders op dezelfde wijze 
worden behandeld als andere verzoeken tot internationale bescherming. Bijgevolg zal een verzoeker die 
reeds een finale negatieve beslissing heeft verkregen, volgens dit rapport wel een nieuw verzoek 
kunnen indienen mits er nieuwe gegevens zijn en zal dat verzoek als een meervoudig verzoek worden 
behandeld. De gemachtigde heeft in de bestreden beslissingen ook niet beweerd dat een eventueel 
nieuw beschermingsverzoek van verzoekers zal behandeld worden als een eerste 
beschermingsverzoek, wel dat actuele vluchtmotieven in een eventueel nieuw verzoek gedegen zullen 
worden onderzocht. Dit is inderdaad geheel conform zowel de Dublin III Verordening als de richtlijn 
2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke 
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procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (hierna 
verkort de Procedurerichtlijn), waarnaar de gemachtigde ook verwijst. 
 
Artikel 40, lid 7 van de Procedurerichtlijn bepaalt immers duidelijk: “Wanneer een persoon ten aanzien 
van wie een overdrachtsbesluit krachtens Verordening (EU) 604/2013 moet worden uitgevoerd, verdere 
verklaringen aflegt of een volgend verzoek indient in de overdragende lidstaat, worden deze 
verklaringen of volgende verzoeken overeenkomstig deze richtlijn behandeld door de verantwoordelijke 
lidstaat in de zin van die verordening.” 
 
Het ligt voor de hand dat een verzoeker van internationale bescherming die de verantwoordelijke lidstaat 
verlaat om naar een andere lidstaat te gaan, niet kan beogen op deze wijze aan de regels inzake 
volgende verzoeken zoals voorzien in de Procedurerichtlijn te ontkomen door zoals in casu te 
verwachten dat het CGVS zijn verzoek als een eerste verzoek moet behandelen. Verzoekers tonen niet 
aan dat Frankrijk, indien zij aldaar een derde beschermingsverzoek zouden indienen na terugkeer, hun 
volgend verzoek niet zou behandelen volgens de bepalingen en garanties die de Procedurerichtlijn 
dienaangaande oplegt. Conform artikel 40 van de Procedurerichtlijn mag Frankrijk in dit geval inderdaad 
verwachten dat nieuwe elementen of bevindingen worden voorgelegd in verband met de behandeling 
van de vraag of hij voor een erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking 
komt krachtens Richtlijn 2011/95/EU. De Raad meent dat geenszins is aangetoond dat Frankrijk geen 
gedegen en volledig onderzoek zou doen van deze eventuele nieuwe elementen of bevindingen, noch 
acht hij het aangetoond dat verzoekers hun vrees in het kader van een derde beschermingsverzoek niet 
zouden kunnen doen gelden, zoals zij aanvoeren.  
 
Waar verzoekers aanvoeren dat zij bij hun aankomst onmiddellijk zullen worden bedreigd met uitzetting 
omdat de Franse wetgeving niet voorziet dat de bevelen worden geschorst bij een derde asielaanvraag, 
wijst de Raad vooreerst op het volgende in het AIDA-verslag: “If a removal order has been issued 
following the rejection of the First asylum application, it will be suspended during examination of the 
subsequent application.” Dit lijkt erop te wijzen dat, ondanks hetgeen verzoekers aanstippen op pagina 
57 van het verslag, toch wel degelijk gedurende het onderzoek van een volgend verzoek een bevel om 
het grondgebied te verlaten wordt geschorst. Ten overvloede weze opnieuw aangestipt dat artikel 41 
van de Procedurerichtlijn voorziet in uitzonderingen op het recht om op het grondgebied te blijven in 
geval van volgende verzoeken, een mogelijkheid die de Belgische wetgever overigens eveneens heeft 
omgezet naar nationaal recht in artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet. De Raad sluit zich dan ook aan 
bij de conclusie van de gemachtigde dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de Franse 
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 summiere verwijzing naar het AIDA-verslag door verzoekers om aan te tonen dat kosteloze toegang 
tot een advocaat moeilijk is, om aan te tonen dat de derde asielaanvraag niet nauwgezet zal worden 
onderzocht, blijkt niet op afdoende wijze uit de desbetreffende passage dermate dat de gemachtigde 
daaromtrent ook nog zou moeten gemotiveerd hebben. Hoe dan ook hebben verzoekers in hun gehoren 
afgenomen door verweerder in het kader van de toepassing van de Dublin III Verordening geenszins 
gesteld dat ze bij de behandeling van hun eerdere verzoeken problemen hadden met kosteloze 
juridische bijstand. Ten overvloede wijst de Raad er ook nog op dat het recht op kosteloze 
rechtsbijstand niet absoluut is en dat conform artikel 27, 6, lid 2 van de Dublin III Verordening of artikel 
20, 3 van de Procedurerichtlijn kan afgezien worden van dit recht wanneer de bevoegde autoriteiten of 
een rechterlijke instantie van oordeel is dat het beroep geen reële kans op slagen heeft, met de garantie 
dat deze beslissing wel moet aangevochten kunnen worden.  
 
Een schending van de in het tweede middel aangevoerde wetsbepalingen of van artikel 3 van het EVRM 
blijkt niet. 
 
Het eerste onderdeel van het tweede middel is ongegrond. 
 
Verzoekers lichten het tweede lid van hun tweede middel toe als volgt:  
 
“Overwegende dat tegenpartij haar bestreden beslissing grondt op het enige AIDA verslag over Frankrijk 
van december 2015. Dat tegenpartij op grond van dit verslag meldt dat verzoekers in Frankrijk onthaald 
en ondergebracht zullen worden overeenkomstig de voorwaarden aangaande de menselijke 
waardigheid. Dat zij vervolgens - steeds op grond van dit verslag- echter meldt dat Frankrijk 
moeilijkheden ondervindt om alle asielaanvragers aanwezig op haar grondgebied op te vangen.  
Dat dit AIDA Verslag namelijk meldt dat : «Asylum seekers left without accommodation solution : A 
number of regions have experienced an important increase in the number of asylum seekers received, 
thus leading to severe difficulties in terms of housing ». Dat er dus een reëel probleem bestaat wat 
betreft de toegang tot huisvesting in FRANKRIJK. Dat tegenpartij dit niet betwist, maar zich ertoe 
beperkt te beweren, zonder enig bewijs ter staving van haar bewering te leveren, dat dit gebrek aan 
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opvangplaatsen nu voorbij is. Dat tegenpartij zich enkel grondt op een wet die door de Franse 
overheden vastgesteld zou zijn geweest om dergelijk bewering af te leggen. Dat uit de persartikelen van 
september 2016 blijkt dat de kwestie van het onthaal en van de huisvesting van de kandidaten-
vluchteling steeds een belangrijke problematiek is « Même pour loger une familie en urgence, on ne 
trouve parfois pas de solution ». Dat vastgesteld dient te worden dat het enig element dat gestaafd is 
door tastbare bewijzen het gebrek is van plaatsen voor de kandidaten-vluchteling en namelijk voor 
degene die op grond van de Verordening 604/2013 op het grondgebied aanwezig zijn. Dat verzoekers - 
terwijl verzoekster ziek is en dat zij door minderjarige kinderen vergezeld zijn, waaronder een kind van 5 
jaar - bijgevolg ertoe gedwongen zouden zijn op straat te leven, gezien zij over geen enkele oplossing 
inzake hun huisvesting beschikken. Dat de aandacht van deze Rechtsmacht eveneens gevestigd moet 
worden op het feit dat tegenpartij haar akkoord niet gegeven heeft wat betreft de terugname van 
verzoekers. Dat het enkel een stilzwijgende overeenkomst betreft. Dat dus niets gedaan zal worden om 
hen bij hm aankomst in Frankrijk te ontvangen. Dat een dergelijke toestand de situatie van verzoekers 
nog moeilijker zal maken en dit terwijl zij door minderjarige kinderen vergezeld zijn. Dat men verzoekers 
er niet toe mag dwingen op straat te leven terwijl zij door minderjarige kinderen vergezeld zijn. Dat de 
bestreden beslissing, die beweert dat verzoekers ongetwijfeld in een onthaalcentrum een plaats zullen 
krijgen, de in het middel beoogde beschikkingen schendt.” 
 
Verzoekers wijzen er in essentie op dat zij vrezen in Frankrijk als gezin met minderjarige kinderen op 
straat te zullen moeten leven waarbij ze ook aanstippen dat verzoekster ziek is. Ze verwijzen hiervoor 
zowel naar het voormelde AIDA-verslag als naar persartikelen van september 2016. Er zouden tastbare 
bewijzen zijn dat er een gebrek is aan plaatsen voor kandidaat-vluchtelingen en dan vooral degenen die 
op grond van de Dublin III Verordening aanwezig zijn. Ze menen dat een stilzwijgend akkoord van 
Frankrijk ertoe zal leiden dat niets zal gedaan worden om hen bij aankomst op te vangen.  
 
De Raad stelt vast dat ook aangaande de opvangmogelijkheden in Frankrijk na terugkeer in de 
bestreden beslissingen uitgebreid werd gemotiveerd. Er werd daarbij tevens rekening gehouden met het 
feit dat verzoekster heeft aangehaald dat ze aan diabetes leed, waarbij de gemachtigde erop heeft 
gewezen dat verzoekster heeft verklaard voor haar diabetes behandeld te zijn geweest in Frankrijk en 
overigens geen medische attesten of andere documenten heeft aangebracht die aanleiding kunnen 
geven tot het besluit dat omwille van gezondheidsredenen een overdracht naar Frankrijk een reëel risico 
op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest kan inhouden. Bovendien 
stelt de Raad vast dat verzoekster, in tegenstelling tot wat in het verzoekschrift wordt opgeworpen, zelf 
heeft verklaard bij de gemachtigde niet langer ziek te zijn met de bewoordingen “Momenteel ben ik 
gezond”. Ook wijst de gemachtigde erop dat de Franse autoriteiten ten minste zeven dagen op 
voorhand in kennis zullen worden gesteld van de overdracht van verzoekers. Het feit dat het thans om 
stilzwijgende akkoorden gaat, doet hieraan geen afbreuk. Verzoekers kunnen evenmin gevolgd worden 
waar zij menen tastbare bewijzen voor problemen in de opvang veeleer te kunnen afleiden uit 
persartikelen dan uit de wijzigingen in de Franse wetgeving waarnaar de gemachtigde verwijst. Ook al 
blijkt uit de persartikelen dat de opvang van asielzoekers in Frankrijk nog voor duidelijke uitdagingen 
staat op vlak van organisatie en capaciteit, toch gaat deze informatie niet specifiek in op de 
opvangsituatie voor Dublinterugkeerders die op georganiseerde wijze via een overdracht in het kader 
van de Dublin III Verordening worden teruggenomen. Op dat vlak biedt het voormelde AIDA-rapport 
meer specifieke informatie en stelt dit verslag naast de verwijzing naar de desbetreffende nieuwe 
opvangwetgeving dat waar asielzoekers die vallen onder de Dublinprocedure in Frankrijk in theorie 
enkel genieten van noodopvang, de Dublinterugkeerders genieten van de reguliere opvang zoals de 
overige asielzoekers die vallen onder de reguliere en versnelde procedure. Verzoekers zullen als 
terugkeerders niet kunnen beschouwd worden als mensen “in de Dublinprocedure”, dermate dat zij dus 
in principe niet op de theoretische noodopvang zouden moeten terugvallen, maar op de reguliere 
opvang, zelfs al zullen zij in het geval van een derde beschermingsverzoek onder de versnelde 
procedure terechtkomen. Waar verzoekers verder terecht wijzen op de kwetsbare positie van hun 
minderjarige kinderen, blijkt zowel uit het AIDA-verslag als uit de door hen voorgelegde persartikelen dat 
de Franse regelgeving voorziet in een beoordeling van specifieke opvangbehoeften voor kwetsbare 
personen, vooral dan degene met een voor de hand liggende kwetsbaarheid zoals families met jonge 
kinderen. Tot slot stelt de Raad nog ten ondergeschikte titel vast dat waar verzoekers nog aanvoeren 
over geen enkele oplossing inzake huisvesting te zullen beschikken, zij blijkens hun verklaringen zes 
jaar in Frankrijk hebben verbleven en daar buiten het verblijf in een opvangcentrum eveneens bij 
kennissen terecht bleken te kunnen. 
 
Een schending van de in het tweede middel aangevoerde wetsbepalingen of van artikel 3 van het EVRM 
blijkt ook op grond van het tweede onderdeel van het tweede middel niet. 
 
Het tweede onderdeel van het tweede middel is ongegrond. 
 
 
3. Korte debatten 
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Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 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.  
 
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 negen maart tweeduizend zeventien door: 
 
mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. MAES 
 


