
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 183 672 van 10 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, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 18 oktober 2016 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 3 oktober 2016 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 januari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en 

van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoeker verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, geboren te Z. op […]1991. 

 

Op 30 december 2015 vroeg verzoeker een eerste keer asiel in België. 

 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat verzoeker op 25 december 2015 asiel vroeg in Duitsland. 
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Op 5 januari 2016 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties die op 12 januari 2016 

op grond van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 instemden met dit verzoek. 

 

Op 20 januari 2016 besliste de gemachtigde tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 3 februari 2016 werd verzoeker overgedragen aan de Duitse instanties. 

 

Op 23 februari 2016 vroeg verzoeker een tweede keer asiel in België. 

 

Op 2 maart 2016 werd opnieuw een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties die op 8 maart 

2016 op grond van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 instemden met dit verzoek. 

 

Op 10 maart 2016 besliste de gemachtigde opnieuw tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 22 maart 2016 werd verzoeker voor de tweede maal overgedragen aan de Duitse instanties. 

 

Verzoeker diende op 11 april 2016 een derde asielaanvraag in in België en werd gehoord op 20 april 

2016. 

 

Op 29 april 2016 stemden de Duitse instanties andermaal in met het terugnameverzoek op grond van 

artikel 18(1)b van Verordening 604/2013. 

 

Op 11 mei 2016 nam de gemachtigde opnieuw een beslissing, houdende de weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 21 mei 2016 stelde verzoeker een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) tegen voormelde 

weigeringsbeslissing. In het arrest nr. 167 994 van 23 mei 2016 verwierp de Raad de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Op 25 mei 2016 werd verzoeker voor de derde maal overgedragen aan de Duitse autoriteiten. 

 

Op 26 augustus 2016 diende verzoeker een vierde asielaanvraag in. 

 

Op 26 augustus 2016 werd opnieuw vastgesteld dat verzoekers vingerafdrukken overeenstemmen met 

vingerafdrukken dewelke op 19 december 2015 en 25 december 2016 respectievelijk in Griekenland en 

Duitsland werden genomen, in laatstgenoemd geval naar aanleiding van een asielaanvraag aldaar. 

 

Op 30 augustus 2016 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, nopens de aan zijn 

vierde asielaanvraag ten grondslag liggende motieven. 

 

Op 5 september 2016 werd andermaal een terugnameverzoek gericht aan de Duitse autoriteiten, 

dewelke op 7 september 2016 uitdrukkelijk instemden met de terugname van verzoeker op grond van 

artikel 18.1.b van de Dublin III Verordening. 

 

Op 24 september 2016 werd verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf naar aanleiding van een controle 

zwartwerk. 

 

Op 3 oktober 2016 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

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

die verklaart te heten: 

 

naam : M. 

voornaam : Z. 
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geboortedatum : […]1991 

geboorteplaats : Z. 

nationaliteit : Afghanistan 

 

Alias: M., Z., […]1995, K., Afghanistan; M., Z., […]1991, Z., Afghanistan 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene die aan 

Duitsland toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

3(2) j° 18(1)b van Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013.  

De betrokkene, die staatsburger van Afghanistan van Pashtoun afkomst verklaart te zijn, werd op 

16.08.2016 door onze diensten geregistreerd en vroeg op 26.08.2016 asiel in België. Hij was in het bezit 

van een kopie van zijn Taskara (afgegeven door Kunduz op de Afghaanse datum van 23.08.1390 wat 

omgerekend overeenkomt met 14.11.2011) en legde ook een document voor afkomstig van de Duitse 

instanties ('Anlaufbescheinigung', afgeven op 25.05.2016). Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan 

dat de vingerafdrukken van betrokkene op 19.12.2015 in Griekenland geregistreerd werden omwille van 

illegale binnenkomst en op 25.12.2015 in Duitsland geregistreerd werden omwille van een 

asielaanvraag.  

Bij zijn aanmelding bij onze diensten verklaarde betrokkene reeds eerder asiel te hebben gevraagd in 

België. Onderzoek toont aan dat betrokkene op 30.12.2015 een eerste keer asiel vroeg in België. Op 

05.01.2016 werd er voor betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties die op 

12.01.2016 instemden met de terugname van betrokkene op grond van artikel 18.1(b) van Verordening 

604/2013. Op basis van dit akkoord voor de terugname van betrokkene door de Duitse instanties werd 

er op 20.01.2016 een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(Bijlage 26quater) uitgereikt aan betrokkene en werd betrokkene op 03.02.2016 door onze diensten naar 

Duitsland gerepatrieerd. Op 23.02.2016 vroeg betrokkene een tweede keer asiel in België. Op 

02.03.2016 werd er aan betrokkene opnieuw een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties die 

op 08.03.2016 opnieuw instemden met de terugname van betrokkene op grond van artikel 18.1(b) van 

Verordening 604/2013. Bijgevolg werd er op 10.03.2016 opnieuw een beslissing tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (Bijlage 26quater) betekend aan betrokkene en werd 

betrokkene op 22.03.2016 door onze diensten gerepatrieerd naar Duitsland. Op 11.04.2016 vroeg 

betrokkene een derde keer asiel aan in België. Op 25.04.2016 werd er voor betrokkene nogmaals een 

terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties die op 29.04.2016 nogmaals instemden met de 

terugname van betrokkene op grond van artikel 18.1(b) van Verordening 604/2013. Bijgevolg werd er op 

11.05.2016 opnieuw een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(Bijlage 26quater) betekend aan betrokkene. Op 21.05.2016 diende betrokkene bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in 

tegen de door onze diensten aan betrokkene betekende beslissing (Bijlage 26quater). Dit verzoek tot 

schorsing werd op 23.05.2016 verworpen door de RVV waarna betrokkene op 25.05.2016 een derde 

keer door onze diensten naar Duitsland gerepatrieerd werd.  

Op 30.08.2016 werd betrokkene gehoord in het kader van zijn asielaanvraag in België. Daarin 

bevestigde hij het feit dat hij in mei 2016 door onze diensten naar Duitsland gerepatrieerd werd. Hij 

verklaarde verder vervolgens meteen per trein terug te reizen naar België waar hij weer arriveerde op 

27.05.2016 en asiel vroeg op 26.08.2016. Tijdens zijn gehoor in België d.d. 30.08.2016 werd aan 

betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij besloot asiel te vragen in België en of hij 

met betrekking tot omstandigheden en 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 verklaarde hieromtrent dat hij naar België kwam omdat zijn 2 broers reeds 

in België verblijven en stelde omtrent de omstandigheden van opvang of van behandeling in Duitsland 

niet te weten hoe hij behandeld zou worden vermits hij niet lang in Duitsland verbleef. Hij verklaarde 

enkel zijn vingerafdrukken te hebben gegeven en daarna zijn reis te hebben verder gezet. We merken 

hieromtrent ook op dat deze verklaringen tegenstrijdig zijn met het gehoor van betrokkene in het kader 

van zijn vorige asielaanvraag in België (d.d. 20.04.2016) waarin betrokkene verklaarde onmenselijk 

behandeld te zijn geweest door de Duitse instanties en waarin hij sprak over het feit dat hij door de 

Duitse autoriteiten, die dronken zouden zijn geweest, geslagen werd.  

Betrokkene verklaarde twee broers te hebben die in België verblijven. Onderzoek bij onze diensten 

toonde aan dat de eerst broer van betrokkene (M, H, (…)1988, Zar Kharid e-Sofla, Afghanistan) te 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Anderlecht (BE) verblijft en erkend is als vluchteling in België. Met betrekking tot de andere broer van 

betrokkene gaf betrokkene niet voldoende details mee in verband met zijn identiteit en verblijfplaats in 

België waardoor onze diensten niet in staat waren zijn identiteit en verblijfsstatuut in België te verifiëren. 

Verder stelde betrokkene ook een neef te hebben die in België verblijft. De neef van betrokkene (M, M, 

(…)1994, Zar Kharid, Afghanistan) verblijft ook te Anderlecht (BE) en heeft in verband met zijn op 

06.01.2016 ingediende asielaanvraag nog geen definitieve beslissing ontvangen van het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).  

Op 05.09.2016 werd er voor betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties die op 

07.09.2016 met toepassing van artikel 18.1(b) van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek 

voor terugname.  

We merken 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 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.  

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 Verordening 604/2013 

indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot 

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

asielzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door overdracht aan die lidstaat een 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te 

onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen leiden tot een reëel risico op 

blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete 

feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan Duitsland een reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van 

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

We merken verder op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van vluchtelingen de 

lidstaten, waaronder ook Duitsland, 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 tevens 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.  

We merken verder ook op dat in verband met het EURODAC-resultaat voor betrokkene, betrokkene 

bevestigde dat zijn vingerafdrukken geregistreerd werden door de Duitse autoriteiten maar dat hij 

ontkende asiel te hebben gevraagd in Duitsland. Hij verklaarde desbetreffend dat zijn vingerafdrukken 

enkel in verband met een veiligheidscontrole genomen werden. We benadrukken hierbij dat het 

vingerafdrukkenonderzoek van betrokkene duidelijk een EURODAC-resultaat type 1 aanduidt waaruit 

we kunnen afleiden dat betrokkene wel degelijk asiel vroeg in Duitsland. Daarnaast wordt het feit dat 

betrokkene effectief asiel vroeg in Duitsland ook bevestigd door het akkoord van de Duitse autoriteiten 

voor de terugname van betrokkene met toepassing van artikel 18.1(b) van Verordening 604/2013.  
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Betrokkene verklaarde dat hij besloot opnieuw in België asiel te vragen omdat zijn 2 broers reeds in 

België verblijven. Hieromtrent merken we vooreerst 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 broers van de betrokkene kunnen ten 

overstaan van de betrokkene dan ook niet worden beschouwd als een "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. Dit geldt verder ook voor de in België verblijvende neef van betrokkene.  

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. 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 desbetreffend op dat de betrokkene, geboren in 1991, tijdens zijn gehoor verklaarde geen 

gezondheidsproblemen te kennen en dat er 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 broers of zijn neef en hem zou bestaan en dat de broers of de 

neef van betrokkene in staat zijn om voor de betrokkene te zorgen. Tevens zijn we niet in bezit van een 

schriftelijke verklaring van de broers of neef 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.  

Verder merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor geen gewag maakte van concrete ervaringen, 

situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Duitsland die door hem als een onmenselijke of 

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

werden ervaren of die zouden wijzen op een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Zo verklaarde 

betrokkene niet lang genoeg in Duitsland verbleven te hebben om te weten hoe hij behandeld zou 

worden door de Duitse instanties. We merken ook op dat betrokkene tijdens zijn vorige verhoren in 

België (d.d. 30.12.2015, 23.02.2016 en d.d. 20.04.2016) telkens melding maakte van een ander 

feitenrelaas van de omstandigheden van opvang en van behandeling in Duitsland. Zo stelde hij in zijn 

gehoor d.d. 20.04.2016 wel onmenselijk behandeld te zijn geweest door de Duitse autoriteiten, iets 

waarover hij in zijn meest recente gehoor geen enkele melding van maakte. Hieruit menen we te mogen 

besluiten dat de betrokkene louter de intentie heeft om zich te onttrekken aan de Lidstaat, die volgens 

de bepalingen van Verordening 604/2013 verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn 

asielaanvraag. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat betrokkene stelde na overdracht aan Duitsland 

meteen te zijn teruggereisd naar België wat impliceert dat hij geen nieuwe asielaanvraag wenst in te 

dienen in Duitsland of dat hij niet open staat voor de verderzetting van zijn asielprocedure in Duitsland.  

Verder onderstrepen we ook dat Duitsland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is 

bij het EVRM en dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de Duitse autoriteiten de 

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

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

2013/32/EU niet zouden respecteren. De Duitse instanties stemden op 07.09.2016 in met de terugname 

en de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene met toepassing van artikel 18(1)b van 

Verordening 604/2013: "De verantwoordelijke lidstaat is verplicht b) een verzoeker wiens verzoek in 

behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft ingediend of die zich zonder verblijfstitel 

ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden terug 

te nemen". Hieromtrent verwijzen we ook naar artikel 18(2), §1 van Verordening 604/2013 : "In alle in lid 

1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden behandelt de verantwoordelijke lidstaat het verzoek om 

internationale bescherming of rondt hij de behandeling van het verzoek af". Dit betekent dat de door de 

betrokkene in Duitsland ingediende asielaanvraag nog niet het voorwerp was van een definitieve 

beslissing. Bijgevolg zullen de Duitse instanties, na overdracht van de betrokkene, het onderzoek van 

zijn asielaanvraag kunnen aanvatten of verder zetten indien de betrokkene dat wenst. De Duitse 

instanties zullen dit verzoek tot internationale bescherming onderzoeken en de betrokkene niet 

verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen 
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onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. De betrokkene zal dan ook gemachtigd zijn te 

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

wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. We verwijzen desbetreffend ook naar het geactualiseerde 

rapport over Duitsland van het onder meer mede door de "European Council on Refugees and Exiles" 

(ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information Database over Duitsland (Michael Kalkmann, 

"Asylum Information Database - National Country Report - Germany", up-to-date tot 16.11.2015, een 

kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene) waarin wordt 

bevestigd dat personen, die in het kader van de "Dublin-verordening" aan Duitsland worden 

overgedragen, geen problemen ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming (pagina 27, §5).  

Tot slot benadrukken we dat betrokkene tijdens zijn gehoor in België verklaarde geen 

gezondheidsproblemen te kennen en dat hij verder geen gewag maakte van concrete problemen in 

verband met aspecten van zijn gezondheid die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende 

zijn gezondheid een overdracht aan Duitsland verhinderen of dat de betrokkene door overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat vanwege redenen van gezondheid een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending vormen van artikel3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. Verder zijn er ook geen medische attesten of andere elementen aanwezig in het dossier van 

betrokkene die dit eventueel aantonen en bracht betrokkene deze tot op heden niet aan in het kader van 

zijn asielprocedure in België. Verder zijn er geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid 

van verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen 

verkrijgen indien nodig. Tevens zullen de Duitse autoriteiten ten minste zeven werkdagen op voorhand 

op de hoogte 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 een overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden, die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de 

behandeling van de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) van 

Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag, die aan de Duitse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en artikel 3(2) j° 18(1)b van Verordening 604/2013. 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

 

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van 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. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Duitse autoriteiten.” 

 

Op 3 oktober 2016 nam de gemachtigde tevens een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde 

plaats. 

 

Op 19 oktober 2016 is verzoeker zonder verzet overgedragen aan Duitsland. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in de nota met opmerkingen een exceptie op van gebrek aan belang nu verzoeker 

werd overgedragen aan Duitsland. Daarom zou de vernietiging van de thans bestreden beslissing geen 

voordeel meer kunnen verschaffen aan verzoeker.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker op 19 oktober 2016 reeds voor de vierde maal werd overgedragen aan 

Duitsland. 

 

In principe behoudt een verzoeker echter na overdracht op grond van de artikelen 29, lid 3 en 30, lid 2 

van de Dublin III Verordening zijn belang, nu een eventuele vernietiging voor België de verplichting zou 

inhouden verzoeker onmiddellijk terug te nemen en voor de kosten van het terugzenden in te staan 

(RvS 7 juni 2016, nr. 234.968). 

 

Hoe dan ook heeft verweerder ter zitting afstand gedaan van deze exceptie wegens gebrek aan belang 

omdat verzoeker ter zitting is verschenen.  
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De Raad meent echter bijkomend in het licht van het behoud van het belang ook dat deze overdracht 

van verzoeker op 19 oktober 2016 eveneens als gevolg heeft, dat ook al dateert het laatste en thans 

relevante akkoord van Duitsland van 7 september 2016, geenszins kan aangenomen worden dat de 

gemachtigde niet zou voldaan hebben aan diens verplichting om verzoeker (wederom) over te dragen 

aan Duitsland binnen de in artikel 29, lid 2 van de Dublin III Verordening bepaalde termijn. Het feit dat 

verzoeker is teruggekeerd naar België doet geen afbreuk aan het feit dat de Belgische autoriteiten 

hebben voldaan aan hun verplichting tot overdracht en dit op 19 oktober 2016. 

 

Verzoeker behoudt het belang. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enige middel voert verzoeker de schending aan 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juii 

1991 aangaande de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort 

het EVRM). 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“De verwijderingsbeslissing rust op de overweging dat de behandeling van deze asielaanvraag aan 

Duitsland toekomt met toepassing van artikel 51 /5 van de wet van 1 5 december 1980 betreffende de 

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

artikel 18 (1) b van Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

(...) 

Verzoeker is van oordeel dat de asielprocedure in Duitsland op dit moment te wensen overlaat. Ter 

staving hiervan wenst hij te verwijzen naarwat hii meeqemaakt heeft in Duitsland en de hieronder 

staande argumenten: 

Asielprocedure en de opvana: 

02.2016 - European Parliament Show source description Germany 

Report on reception conditions of female refugees and asylum seekers (numbers of asylum seekers; 

legal framework; asyium application procedure; services provided; shortcomings in reception centres) 

[ID 319559] are not necessari/y obvious and therefore, Member States are obliged to pay particular 

attention during the asyium procedure to female asyium seekers in order to identify their possible 

vulnerability (Article 22); long asyium procedures are therefore particularly harmful as the recognition as 

vulnerable might take place very late; 36... seekers are male. The Bundesamt fur Migration und 

Fluchtlinge (BAMF) is the institution in Germany responsible for dealing with asylum claims. The Asylum 

Procedure Act is the law which regulates most of the asylum procedure and the reception conditions. • 

Germany provides a number of facilities in the reception centres. Asylum seekers are housed mainly in 

reception ... is insufficiently provided and the asylum procedure is very lengthy. Another problem is that 

children cannot always go to school. Furthermore, cases of sexual violence against women and children 

have been reported. - In order to improve the situation, more women and children need to be better 

protected and should have access to specific facilities such as health-care. […] 

 

3.5. Current problems in Cerman Reception Centres 

Due to the arrival of large numbers of asylum seekers, the BAMF has experienced difficulties in keeping 

up with the registrations, and the reception centres have had difficulties accommodating the asylum 

seekers. Looking at the numbers, it can be shown that less than half of the asylum seekers who have 

arrived have been able to register their application for asylum. Some reception centres have serious 

problems due to the overcrowding. However, it should be noted that the situation differs per reception 

centre. The situation in some centres is good but in others it is below the normal reception standard. The 

following problems have been found to exist in some of the reception centres. 

3.5.2. Overcrowded reception centres Overcrowding is a serious problem in many reception centres in 

Germany. Emergency housing in tents and containers was for example provided due to the 

overcrowding. Reception centres have not always had the facilities to place women and families in 

different parts of the separate buildings.70 Due to the overcrowding there is also reduced living space 

and reduced access to sanitation faciiities and diseases spread easily.71 If there are facilities for 

cooking, there is often not enough space to prepare or store food. Some reception centres also do not 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

have enough hot water for all the people present or there are temporary problems with electricity.72 The 

reduced living space also creates a lack of privacy. 

Overcrowding also leads to violence; disputes and fights have been reported and were based on 

conflicts over access to food, sanitary facilities and arguments about supposed theft.73 These conflicts 

are also caused because of boredom. Discrimination more easily occurs unrecognised in the 

overcrowded initial reception centres. This makes it more difficult to protect people against the 

consequences of discrimination and women and LGBT persons can become easy targets for 

discrimination. The overcrowding also makes it difficult to provide specific services to vulnerable 

persons. For example, in the Rhineland Palatinate, there is only one reception centre for vulnerable 

persons and it only provides for 100 places. 74 Furthermore, overcrowding reduces the speed with 

which a vulnerable person is recognised and postpones the help which can be provided to these 

persons. 

3.5.3. Access to health care in practice, asylum seekers face great difficulty to get access to health care. 

The EU Fundamental Rights Agency (FRA) gives the example of Berlin where, at the beginning of 

October 2015, women with advanced pregnancies, ill persons and children were left untreated because 

there was a lack of doctors and nurses who could provide medical. Education cannot always be 

provided to children in reception centres due to a lack of space in the centres. The children are also not 

always sent to local German schools. In addition, there is often only limited space for children to play in 

(or outside the) reception centres. For example, one woman reported that her daughter could only play 

outside next to the garbage dump which was not good for her daughters' health. 78 Furthermore 

http://www.europarl.europa.eu/ReqData/etudes/STUD/2016/536497/lPQL_STU%282016%295364 

97_EN.pdf 

Verzoeker wenst te verwijzen naar de hieronder staande rapporten waaruit blijkt dat vluchtelingen 

gestigmatiseerd zijn in Duitsland: 01.10.2015 - Councii of Europe - Commissioner for Human Rights 

Show source description Germany Report on human rights situation based on visits conducted in April 

and May 2015 (legislation on protection of human rights; situation of immigrants, asylum seekers and 

refugees: fight against racism and intolerance) [ID 314733] centres, attacks targeting these centres or 

incidents of violence against inhabitants. 2.1 ASYLUM PROCEDURES AN OVERVIEW OF THE 

GERMAN ASYLUM SYSTEM 2.1.1 81. The main text relating to asylum in Germany is the Asylum 

Procedure Act (Asyiverfahrensgesetz). The Federal Office for Migration and Refugees (Bundesamt fur 

Migration und Fluchtlinge, or BAMF), located in Nuremberg   16 1.6.3 1.7 Conclusions 

andrecommendations 18 2 Human rights of immigrants, asyium seekers and refugees 20 2.1 Asyium 

procedures an overview of the German asyium system  20 2.1.1 Safe countries of origin and prioritised 

asyium procedures   21 2.1.2 Dublin procedure  

http://www.ecoi.net/file_upload/1226,1447235185_commdh-201 5-20-en.pdf 

10.07.2015 - UN Human Rights Council (former/y UN Commission on Human Rights) Show source 

description Germany Report ofthe working group on arbitrary detention [!D 310568] refugees, in a 

number of Lànder. The only mandatory médical checks are those for tubercuiosis. Systematic 

examinations to diagnose mental illnesses or traumatization upon arrivai are not conducted. The "fast-

track" procedure at German air ports The legal basis for the "fast-track" procedure at German airports is 

paragraph 18 of the Asylum Procedure Act. According to a landmark decision by the German ... . 

Germany should revise its Asylum Procedure Act to extend the one-week time limit to challenge an 

order for deportation and submit a legal remedy and to allow suspensive orders in case of transfers of 

asylum seekers to any State bound bv the Dublin II Régulation. Deportation should not be permissib/e 

before a court décision is handed down. The legal provisions ofthe Asyium Procédure Act exduding ... , 

décision of 26 June 2014, case No. V ZB 31/14. For an English translation of the Asyium Procédure Act, 

see D HYPERL/NK oowww.gesetze-im- internet.de/englisch_asylvfg/index.htmi. in 1996, décision of 14 

May 1996 (case No. 2 BvR 1516/93), BVerfGE 94, 166). See most recent statistics available in the 

Fédérai Government's repiyto a Pariiamentary request on asyium statistics (2013, official 

http://www. ecoi.net/file_ upload/1930 1440663859_a-hrc-30-36-add-1 -ena. doc 

Vijf gewonden bij branden in Duitse asielcentra 

Bij branden in twee asielcentra in de Duitse deelstaten Baden-Wuerttemberg en Thuringen zijn vijf 

gewonden gevallen. De gewonden vielen allen in de zuidwestelijke stad Rottenburg: twee mensen 

werden bevangen door de rook, drie liepen gebroken ledematen op door uit het raam te springen. De 

brand in het uit containers bestaande gebouw is aldus een plaatselijk functionaris vermoedeliik binnen 

aangestoken http://www.hin.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2447629/2015/09/07/Vijf— 

gewonden-bij-branden-in-Duitse-asielcentra.dhtml Opmars extreem-rechts geweld in Duitsland: moord, 

brandstichting en vernietiging 

Het Duitste stadje Heidenau was dit weekend gedurende twee opeenvolgende nachten het decor voor 

schermutselingen tussen extreem-rechtse militanten en de ordetroepen. Buiten-parlementair extreem-

http://www.hin.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2447629/2015/09/07/Vijf—%20gewonden-bij-branden-in-Duitse-asielcentra.dhtml
http://www.hin.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2447629/2015/09/07/Vijf—%20gewonden-bij-branden-in-Duitse-asielcentra.dhtml
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rechts is sinds enige tijd aan een sterke opmars bezig in DuitsIand. En geweld behoort tot het vast 

arsenaal van actiemiddelen. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/08/24/opmars-extreem-rechts-geweld-in-duitsland-moord-

brandstichting-en-vernietiging 

Gewapende, stomdronken xenofoben dringen asielcentrum binnen. Anderen plassen op vluchtelingen in 

de métro Twee stomdronken Duitsers gewapend met messen zijn gisterenavond een 

asielzoekerscentrum binnengedronqen in de stad Parchim. Er vielen gelukkig geen gewonden. En in 

Berlijn op de métro hebben twee xenofoben geurineerd op een vrouw en twee kinderen terwijl ze dingen 

als "Wir sind das Herrenrasse" scandeerden en de Hitlergroet brachten. 

http://newsmonkev.be/article/53078 

Brandbommen naar Duits asielcentrum gegooid 

http://www.nu.nl/buitenland/3901259/brandbommen-duits-asielcentrum-aeqooid.html 

Aantal aanslagen op Duitse asielcentra fors hoger 

http://www.spitsnieuws.nl/buitenland/201 5/04/aantal-aanslagen-op-duitse-asielcentra-fors-hoger 

Opvang: 

100. There are currently 21 initial reception centres operating in Germany; 15 new ones are expected to 

be opened soon and 10 more are planned for 2016. The Commissioner has received some critical 

reports on overcrowded facilities improvised shelter not meeting basic standards - asylum seekers being 

sometimes provisionally accommodated in tents or gyms - and increasing challenges in finding new 

sites for reception centres. 

103. Another issue of concern relates to the absence of minimum standards for reception of asylum 

seekers which would apply throughout Germany. As a result, the quality of accommodation and services 

available to asylum seekers varies widely, including within the same Land, where the management of 

facilities can be subcontracted to an NGO, a charity organisation or a private service provider. During his 

visit to the Land of Brandenburg, the Commissioner was informed that such standards were developed 

in this Land; he notes the intention of the Minister of interior to promote similar initiatives in other Länder. 

Finally, the Commissioner's attention was drawn to cases of ill-treatment of asylum seekers by security 

staff employed at reception facilities which came to Ught in 2014. In one case, a local journalist received 

a DVD allegedly showing guards abusing an asylum seeker in a reception centre located in the town of 

Burbach. In a picture published by a number of newspapers, a handcuffed asylum seeker lies on the 

floor while a guard stands over him pressing his boot into his neck. 

The rise of racism and intolerance is particularly reflected in an upsurge of attacks against facilities for 

asylum seekers. Official data shows that there were 203 attacks against such facilities in 2014 (221 

according to NCOs) of which 175 were motivated by right-wing extremism compared to 58 the year 

before. 150 such attacks are reported for the first half of 2015. The Commissioner notes that regular 

démonstrations against a supposed "Islamisation" of Germany and Europe have gained support among 

différent layers of the society and favoured negative attitudes toward immigrants. At the sa me time, 

there has also been a noticeable civil society mobilisation with many counter-demonstrations across the 

country in favour of a diverse German society. 

169. The Commissioner is concerned at reports of racialiy motivated conduct by German law 

enforcement bodies, including allegations of acts of violence and insults. Shortly after the visit, two 

incidents involving the Federal Police in Hannover were uncovered: in 2014, officers had reportedly mis 

treated two migrants who had been brought to the police station; one of them was dragged on the floor 

with his feet shackled while the other was notably forced to eat pork. 

http://www. ecoi.net/fiie_ upioad/1930_ 1440663859 a-hrc-30-36-add-1 -ena. doc 

Een uitwijzing naar Duitsland zal neerkomen op een onmenselijke en vernederende behandeling in de 

zin van artikel 3 EVRM. 

Verzoeker wenst eveneens te verwijzen naar het arrest van Het Superme Court in England", van 19 

februari 2014 waarin Het Hof het volgende stelt: 

In Dublinzaken is de relevante vraag of er een reëel risico op schending van artikel 3 EVRM dreigt. Het 

bestaan van systematische tekortkomingen is slechts één van de manieren om dit aan te kunnen tonen. 

Ook individuele aspecten dienen bijvoorbeeld in acht te worden genomen. 

Te raadplegen op: 

https://www.vluchtweb.nl/svstem/files/Vluchtweb/documents/jurisprudentie/iurisprudentie- 

internationaal/UKSC_2012_0272_ludament.pdf 

Verzoeker was altijd ten laste van zijn broer de heer M. H. (stuk 2 - kopie van de identiteitskaart - in het 

verzoekschrift dat niet op rol geplaatst was) De heer M. heeft met bewijzen sinds 29.12.2014, 13 keren 

geld gestuurd naar verzoeker. (stuk 3 - bewijs van MoneyGram - in het verzoekschrift dat niet op de rol 

geplaatst was) 

De heer M. heeft daarvoor ook geld gestuurd naar verzoeker via mensen die naar Afghanistan reisden. 
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Ter staving van de familieband wenst verzoeker te verwijzen naar de pagina 3 van het gehoorverslag 

CGVS dd. 30.1 1.2012 van zijn broer, de heer M. H. waarin het volgende staat: (stuk 4 - kopie van het 

gehoorverslag van de heer M. - in het verzoekschrift dat niet op de rol geplaatst was) 

Namen broers en zussen (indusief naam echtgenoot indien relevant in land) 

Broers: A, Z, N. A. (overleden), M. U, A. 

Wat betreft de heer M. U, de vierde persoon in de lijst: hij heeft een lopende asielprocedure in België en 

hij wacht op een convocatie van het CGVS. (stuk 5 - kopie van zijn bijlage 26) 

Verzoeker is bereid om een DNA test te doen om de familieband te bewijzen. 

De heer M. H. verzoekt de Belgische asielinstanties om zich verantwoordelijk te verklaren voor de 

asielaanvraag van zijn broer. (stuk 6 - brief van de heer M. - in het verzoekschrift dat niet op de rol 

geplaatst was) 

Wat betreft het begrip familielid wenst verzoeker te verwijzen naar het hieronder staande arrest van uw 

Raad waar het volgende gesteld wordt: 

De Raad kan de gemachtigde volgen wat betreft de voormelde punten 2 en 3. Het feit dat verzoeker een 

zieke broer heeft, houdt inderdaad geen verband met de opvangomstandigheden of 

behandelingsomstandigheden door de Hongaarse instanties. Dit neemt echter niet weg dat in geval van 

overdracht aan een verantwoordelijke lidstaat eveneens met concrete elementen moet worden rekening 

gehouden die worden opgeworpen in het licht van het gezinsleven en in het licht van artikel 6 van de 

Dublin 111 Verordening. 

Meerderjariqe broers vallen inderdaad niet onder de bepaling van gezinsleden volgens artikel 2.g. van 

de Dublin III Verordening, doch het weze opgemerkt dat voor de toepassing van artikel 16 van de Dublin 

III Verordening het toepassingsgebied ratione personae uitdrukkelijk niet beperkt is tot de gezinsleden 

conform artikel 2.g. 

De Raad meent echter wel dat verzoeker een begin van bewijs voorlegt dat zijn broer erkend is als 

vluchteling in België en medische zorgen en diens aanwezigheid nodig heeft. De bewijslast 

dienaangaande wordt onder meer geregeld in artikel 7, lid 3 van de Dublin III-Verordening dat stelt dat 

de lidstaten voor de criteria aangaande afhankelijke personen, elk beschikbaar bewijs van de 

aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat van gezinsleden, familieleden of andere 

familierelaties van de verzoeker in aanmerking neemt. (RvV nr. 158 421 VAN 14 december 2015) 

Verzoeker is meerdere keren uitgewezen naar Duitsland en hij komt toch terug naar België omwille van 

de volgende redenen: 

Een groot deel van zijn familieleden (broers en neven) wonen in België. 

Hij werd niet correct opgevangen in Duitsland. 

Verzoeker heeft deze individuele aspecten op een genoegzame wijze aannemelijk gemaakt. Een 

eventuele uitwijzing naar Duitsland komt neer op een schending van artikel 3 EVRM. 

Dat dit middel gegrond is.” 

 

Verzoeker betoogt dat de asielprocedure te wensen over laat. Ter staving hiervan verwijst hij naar zijn 

eigen verklaringen daaromtrent en citeert hij uit rapporten. Verzoeker verwijst tevens naar een arrest 

van het Supreme Court of England van 19 februari 2014 waarin wordt gesteld dat in Dublinzaken ook 

individuele aspecten dienen in acht te worden genomen. 

 

Verzoeker wijst erop dat 2 broers in België verblijven en dat hij altijd ten laste was van de heer M.H. 

Deze broer stuurde hem geregeld geld op. De heer M.H. heeft verklaard dat hij de verantwoordelijkheid 

wil opnemen. Ter staving van de familieband wenst verzoeker te verwijzen naar pagina 3 van het 

gehoorverslag van het CGVS van 3 november 2012 van zijn broer M.H. en stipt hij aan dat hij bereid is 

een DNA test te doen om de familieband te bewijzen. De heer M.H. is erkend vluchteling en bij een 

eerder verzoekschrift dat verzoeker indiende op 18 mei 2016 tegen het overdrachtbesluit van 11 mei 

2016 werd een schrijven gevoegd van de heer M.H. waarin deze de Belgische asielinstanties verzocht 

zich verantwoordelijk te verklaren voor de asielaanvraag van zijn broer. De broer van verzoeker is ook 

aanwezig ter zitting en toont zijn identiteit aan met een BIVR op naam van M.H. Verder verwijst 

verzoeker nog naar een arrest van de Raad teneinde het begrip ‘familielid’ toe te lichten. Verzoeker 

meent dat de individuele aspecten, met name het feit dat zijn broers en neven in België zijn en het feit 

dat hij niet correct werd opgevangen in Duitsland op genoegzame wijze een schending van artikel 3 van 

het EVRM aannemelijk maken. 

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat de in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 
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beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

In casu vermeldt de bestreden beslissing de juridische grondslag van de bestreden beslissing wat niet 

wordt betwist en zet zij op uitvoerige wijze uiteen waarom niet kan ingegaan worden op de wens van 

verzoeker om diens asielaanvraag in België te behandelen en de reden waarom Duitsland in het kader 

van de Dublin III Verordening er toe gehouden is de asielaanvraag te behandelen. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde eveneens een onderzoek naar het bestaan van een schending van artikel 3 van het EVRM 

heeft gevoerd. 

 

Verzoeker voert tevens de schending aan van artikel 3 van het EVRM in samenlezing met de 

motiveringsplicht nu hij meent dat zijn asielaanvraag niet naar behoren zal worden behandeld in 

Duitsland en de opvang aldaar gebrekkig is. Verzoeker meent uit diverse rapporten, persartikels en 

linken naar websites te mogen afleiden dat vluchtelingen in Duitsland gestigmatiseerd zijn. Hij wijst op 

opvangproblemen en racisme in Duitsland. 

 

Uit het arrest van het Europees Hof voor Justitie van 21 december 2011 inzake N.S. tegen Secretary of 

State for the Home Departement genomen in het licht van artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) betreffende het ‘verbod van folteringen en van 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’ en dat dus een gelijklopende inhoud 

heeft als artikel 3 van het EVRM, blijkt niet dat een eventualiteit van een onterende of onmenselijke 

behandeling voldoende is opdat de lidstaten verhinderd zouden zijn om bij het bepalen van de 

verantwoordelijke lidstaat onder de Dublin Verordening het interstatelijk vermoeden van eerbiediging 

van het EVRM en het Handvest te hanteren. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt uitdrukkelijk de principes die worden vooropgesteld 

door het EHRM, waarbij de bescherming van artikel 3 van het EVRM slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden toepassing vindt. Niet elke schending van de grondrechten door de overeenkomstig de 

Dublincriteria verantwoordelijke staat heeft immers een invloed op de verantwoordelijkheid van de 

andere lidstaten. Een dergelijke redenering zou strijdig zijn met de bestaansreden van de Unie, de 

verwezenlijking van de ruimte van veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid, en meer bepaald het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat berust op wederzijds vertrouwen en een vermoeden dat 

de overige lidstaten het unierecht en meer in het bijzonder de grondrechten eerbiedigen, die in de 

onderhavige context op het spel staan (HvJ, Grote Kamer, 21 december 2011, gevoegde zaken C-

411/10 en C-493/10, punten 84 en 85). 

Hieruit blijkt dat het Hof van oordeel is dat de verplichtingen neergelegd in de criteria van de Dublin II 

Verordening (thans de Dublin III Verordening) tot het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat elke 

inhoud wordt ontnomen indien iedere niet-naleving van afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 

2003/9, 2004/83 of 2005/85 door een bevoegde lidstaat tot gevolg zouden hebben dat de lidstaat waarin 

een asielverzoek is ingediend, de asielzoeker niet meer aan die eerste lidstaat kan overdragen. Ingeval 

echter “ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de verantwoordelijke lidstaat tekort schieten, waardoor 

asielzoekers die aan deze lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederd worden behandeld 

in de zin van artikel 4 van het Handvest” (cf. N.S. t. Secretary of Home Departement, 86) is de 

overdracht in strijd met die bepaling. 

 

Samenvattend komt het er op neer of er in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de 

asielprocedure en opvang van asielzoekers voor zij die naar Duitsland terugkeren op grond van de 

Dublin III Verordening en in het licht van de specifieke situatie van verzoeker, zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat verzoeker zal worden blootgesteld aan een schending van artikel 3 van 

het EVRM bij terugkeer naar Duitsland. 

 

Uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de gemachtigde een 

grondig onderzoek heeft gevoerd naar de conformiteit van de geplande overdracht van verzoeker naar 

Duitsland met artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest. In dit verband werden de diverse 

juridische instrumenten inzake de behandeling van asielaanvragen waar Duitsland als verdragspartij is 
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bij aangesloten, in ogenschouw genomen. Tevens blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde 

rekening heeft gehouden met de verklaringen van verzoeker tijdens zijn Dublin-interviews.  

   

De Raad stelt vast dat de rapporten waarnaar verzoeker verwijst geenszins kunnen overtuigen dat de 

asielprocedure en opvangsituatie in Duitsland dermate ernstige systematische gebreken vertonen of dat 

het racistisch geweld dermate ernstig zou zijn dat moet aangenomen worden dat de algemene situatie 

voor verzoeker aanleiding kan geven tot een reëel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM. 

Vooreerst blijkt dat het eerste rapport waarnaar verzoeker verwijst betrekking heeft op problemen voor 

vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers, hetgeen dus niet dienstig is in zijn situatie. Het tweede 

rapport gaat in op de overbevolking van de opvangcentra, waarbij verzoeker onderstreept dat er soms 

gebrek is aan warm water, zich tijdelijk elektriciteitsproblemen kunnen voordoen, er een gebrek is aan 

privacy en de problematiek bestaat dat onvoldoende ruimte aanwezig is om vrouwen in aparte plaatsen 

onder te brengen. Ook toegang tot gezondheidszorg geeft soms aanleiding tot grote moeilijkheden 

volgens dit rapport en onderwijs voor kinderen kan niet steeds worden voorzien omwille van 

plaatsgebrek in de centra. Deze elementen kunnen echter voor verzoeker, die heeft verklaard geen 

gezondheidsproblemen te hebben en een alleenstaande jonge volwassen man is, niet worden 

gekwalificeerd als voldoende ernstig om als een reëel risico te worden beschouwd op foltering of een 

mensonwaardige of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

 

Voorts kan niet ontkend worden dat Duitsland een massale instroom van asielzoekers heeft gekend en 

dat dit een grote operationele uitdaging heeft gevormd, maar uit het AIDA-rapport (pagina’s 52 en 53), 

dat gevoegd werd aan het administratief dossier, blijkt dat de Duitse autoriteiten inspanningen leveren 

om bijkomende centra te openen om de opvang van de asielzoekers in menswaardige omstandigheden 

te laten verlopen. Uit het rapport blijkt dat problemen van opvang, waaronder overbevolking in centra’s, 

opgelost worden op verschillende manieren en in laatste instantie door ‘emergency shelters’. Uit het 

AIDA-rapport (pagina 53) blijkt dat deze bestaan uit gymzalen, containers, opslagplaatsen of 

kantoorgebouwen en tenten en dat er een bezorgdheid is dat de tenten niet geschikt zijn voor de 

wintermaanden. Uit het AIDA-rapport kan ook afgeleid worden dat de Duitse autoriteiten deze opvang 

beschouwen als tijdelijk totdat er nieuwe centra zijn gebouwd of tot andere gebouwen omgevormd zijn 

tot opvangcentra en dat er een bezorgdheid is dat deze opvangcentra niet klaar zullen zijn voor de 

wintermaanden alsook dat de tijdelijke oplossingen permanente faciliteiten zullen worden. Uit de door de 

verzoekende partij vernoemde rapporten, noch uit het AIDA-rapport blijkt dat er actueel systematische 

gebreken zijn in de opvang van asielzoekers in Duitsland. 

 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde de bestaanbaarheid van de 

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

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

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

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

gemachtigde betrouwbare bronnen heeft gehanteerd – waaronder het AIDA-rapport up-to-date tot 16 

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

 

Ook al kunnen de artikelen aangaande specifieke racistische incidenten in bepaalde deelstaten, steden, 

bepaalde asielcentra en in de metro in Berlijn niet geminimaliseerd worden en zijn de feiten uiteraard 

laakbaar, doch overtuigen deze niet om aan te nemen dat de situatie in Duitsland algemeen van die 

aard is dat het racisme een reëel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk 

maakt louter op grond van de terugkeer naar Duitsland. Zo haalt verzoeker een zeer ernstig incident aan 

dat zich in 2014 in Burbach heeft voorgedaan, echter er is geen indicatie dat incidenten van een 

dergelijke ernst zich op systematische wijze voordoen of dat asielzoekers die het slachtoffer hiervan zijn 

niet in de overgrote meerderheid van de gevallen terecht zouden kunnen bij de Duitse politionele 

overheden.  

 

De algemene elementen aangehaald door verzoeker overtuigen niet dat zijn uitwijzing naar Duitsland 

neerkomt op een onmenselijke of vernederende behandeling. 

 

Verzoeker kan gevolgd worden dat ook moet nagegaan worden of op grond van elementen eigen aan 

het individu een overdracht een schending kan uitmaken van artikel 3 van het EVRM. Dit blijkt niet enkel 

uit het arrest van het Supreme Court van 19 februari 2014 waar verzoeker naar verwijst, maar werd ook 

mutatis mutandis wat betreft artikel 4 van het Handvest recent bevestigd door het Hof van Justitie in de 

zaak C.K.e.a. t. Republika Slovenija van 16 februari 2017, C 578/16 PPU.  
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Verzoeker gaat er in zijn betoog aangaande zijn voorgehouden afhankelijkheid van zijn erkende broer in 

België wel geheel aan voorbij dat hij dit inroept als een individueel element in het licht van artikel 3 van 

het EVRM. De Raad ziet niet in hoe het betoog aangaande de financiële afhankelijkheid van zijn broer 

zijn pertinentie heeft in het het licht van een risico op foltering of mensonwaardige of vernederende 

behandeling in geval van terugkeer naar Duitsland. Zijn betoog lijkt veeleer betrekking te hebben op een 

eventuele schending van artikel 8 van het EVRM of van artikel 16 van de Dublin III Verordening, doch 

deze rechtsnormen acht verzoeker niet geschonden. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat de gemachtigde uitgebreid heeft gemotiveerd aangaande de in 

België aanwezige erkende broer en de overige broer en neef die in België zouden aanwezig zijn. Zo 

leest de Raad: 

 

“Betrokkene verklaarde dat hij besloot opnieuw in België asiel te vragen omdat zijn 2 broers reeds in 

België verblijven. Hieromtrent merken we vooreerst 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 broers van de betrokkene kunnen ten 

overstaan van de betrokkene dan ook niet worden beschouwd als een "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. Dit geldt verder ook voor de in België verblijvende neef van betrokkene.  

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. 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 desbetreffend op dat de betrokkene, geboren in 1991, tijdens zijn gehoor verklaarde geen 

gezondheidsproblemen te kennen en dat er 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 broers of zijn neef en hem zou bestaan en dat de broers of de 

neef van betrokkene in staat zijn om voor de betrokkene te zorgen. Tevens zijn we niet in bezit van een 

schriftelijke verklaring van de broers of neef 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.” 

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde niet betwist dat de heer M.H. de broer is van verzoeker en dat 

deze heer erkend is in België. De gemachtigde verwijst echter enerzijds terecht naar het feit dat een 

meerderjarige broer niet valt onder de bepaling van gezinsleden zoals voorzien in artikel 2, g van de 

Dublin III Verordening en anderzijds terecht naar de strenge voorwaarden geïncorporeerd in artikel 16 

van de Dublin III Verordening vooraleer kan aangenomen worden dat het gaat om afhankelijke personen 

in de zin van voormeld artikel. Verzoeker lijkt ervan uit te gaan dat indien hij bewijzen voorlegt dat zijn 

broer dertien keer geld heeft opgestuurd, hij hiermee een afhankelijkheid kan aantonen in de zin van 

artikel 16 van de Dublin III Verordening. Zelfs indien bewijzen voorliggen van betalingen door de 

erkende broer aan verzoeker en zelfs indien een schiftelijke verklaring voorligt dat verzoekers erkende 

broer wenst te zorgen voor zijn voorgehouden afhankelijke broer, beperkt artikel 16 van de Dublin III 

Verordening de afhankelijke personen duidelijk tot de situatie “wanneer wegens een zwangerschap, een 

pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd, een verzoeker afhankelijk is 

van zijn kind, broer of zus of ouder” of omgekeerd mocht de erkende broer om de voormelde specifieke 

redenen afhankelijk zijn van verzoeker. De gemachtigde merkt echter geheel terecht op dat er in casu 

door verzoeker geen melding werd gemaakt van gezondheidsproblemen. Verzoeker voert evenmin aan 

dat er sprake zou zijn van de andere limitatief opgesomde situaties van afhankelijkheid zoals een 

pasgeboren kind, een zware handicap, zwangerschap of hoge leeftijd. Ter zitting erop gewezen dat 

thans louter een financiële afhankelijkheid wordt aangevoerd, die overigens ook kan aanleiding geven 

tot financiële steun op afstand als verzoeker zich in Duitsland bevindt, antwoordt de raadsman met een 

vergelijking voor het aantonen van het “ten laste zijn” in dossiers inzake gezinshereniging. Hiermee gaat 
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hij er echter aan voorbij dat de situatie van een afhankelijke persoon op een specifieke wijze in het 

kader van de Dublin III Verordening wordt ingevuld, zodat de Raad geen parallelle redenering met 

dossiers inzake gezinshereniging kan volgen. Nu er geen sprake is van een afhankelijkheid gestoeld op 

de redenen vermeld in artikel 16 van de Dublin III Verordening ligt hierin dan ook duidelijk het verschil 

met het arrest waaruit verzoeker citeert in diens verzoekschrift. 

 

Waar verzoeker nog wijst op het individueel aspect van zijn persoonlijke incorrecte opvang in Duitsland 

om een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken, licht hij dit in het geheel niet in 

concreto toe. Dienaangaande heeft de gemachtigde overigens ook in lijn met de gegevens uit het 

administratief dossier erop gewezen dat verzoeker verklaarde “ik ben zelfs niet lang genoeg gebleven 

om te weten hoe ik behandeld zou worden. Ik heb enkel mijn vingerafdrukken moeten geven en daarna 

heb ik mijn reis gewoon verder gezet.” Bijkomend stipt de gemachtigde aan: “We merken ook op dat 

betrokkene tijdens zijn vorige verhoren in België (d.d. 30.12.2015, 23.02.2016 en d.d. 20.04.2016) 

telkens melding maakte van een ander feitenrelaas van de omstandigheden van opvang en van 

behandeling in Duitsland. Zo stelde hij in zijn gehoor d.d. 20.04.2016 wel onmenselijk behandeld te zijn 

geweest door de Duitse autoriteiten, iets waarover hij in zijn meest recente gehoor geen enkele melding 

van maakte. Hieruit menen we te mogen besluiten dat de betrokkene louter de intentie heeft om zich te 

onttrekken aan de Lidstaat, die volgens de bepalingen van Verordening 604/2013 verantwoordelijk is 

voor de behandeling van zijn asielaanvraag. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat betrokkene stelde 

na overdracht aan Duitsland meteen te zijn teruggereisd naar België wat impliceert dat hij geen nieuwe 

asielaanvraag wenst in te dienen in Duitsland of dat hij niet open staat voor de verderzetting van zijn 

asielprocedure in Duitsland.” 

 

Over de vermeende mishandelingen in Duitsland stelde de Raad eveneens reeds prima facie vast in zijn 

arrest nr. 167 994 van 23 mei 2016 volgend op het beroep tegen de bijlage 26quater van 11 mei 2016: 

“Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker tijdens zijn Dublinverhoren verschillende 

versies gaf van de feiten die aanleiding gaven om telkens weer terug te keren naar België. Hij maakte 

gewag van onmenselijke behandeling na zijn eerste overdracht. Met name dat hij door medewerkers 

van de Duitse autoriteiten die dronken waren werd geslagen aan het station. Bovendien zou hij in een 

gesloten centrum zijn opgesloten en aldaar op een onmenselijke manier behandeld zijn. De verklaringen 

van 20 april 2016 stroken echter niet met de verklaringen van 23 februari 2016. Verzoeker verklaarde 

toen dat hij onderweg naar het centrum werd aangevallen door vier Duitse jongeren die hem zouden 

verwond hebben met flessen. Het is niet kennelijk onredelijk dat verwerende partij de verklaringen 

ongeloofwaardig acht nu ze manifeste tegenstrijdigheden aantonen. Bovendien stelt de verwerende 

partij vast dat verzoeker geen gewag maakte van problemen na de tweede overdracht aan Duitsland op 

22 maart 2016. Waar verzoeker verklaarde dat hij voor België koos omdat hij van mensen hoorde dat er 

in België goede en vriendelijke mensen zijn, oordeelt verwerende partij terecht dat verzoeker louter de 

intentie heeft zich te onttrekken aan de Lidstaat die volgens de bepalingen van de Dublin-III-Verordening 

verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.”  

 

De vermeende incorrecte opvang van verzoeker in Duitsland overtuigt bijgevolg geenszins en kan dan 

ook geen reëel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maken. 

 

De schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet of van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juii 

1991 aangaande de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen of van artikel 3 van het EVRM 

blijkt geenszins. 

 

Ten overvloede wenst de Raad er ook op te wijzen dat nu volgens de feiten blijkt dat verzoeker reeds 

een vierde beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 

quater) aanvecht, hij reeds vier maal door België gereptarieerd werd naar Duitsland, de Raad reeds bij 

arrest nr. 167 994 van 23 mei 2016 een schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft 

verworpen, thans in het verzoekschrift opnieuw grotendeels dezelfde middelen worden ontwikkeld en uit 

de verklaringen van verzoeker duidelijk blijkt dat hij de asielprocedure in Duitsland geen enkele kans 

geeft nu hij na de derde repatriëring door de Belgische autoriteiten vrijwel onmiddellijk een treinticket 

kocht om van Duitsland naar België te reizen, het misbruik van de asielprocedure in België in casu 

vaststaat. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

4. Korte debatten 
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Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien maart tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


