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 nr. 185 556 van 19 april 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 3 februari 2017 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 januari 2017 tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht op 19 januari 2017. 

 

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 9 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. JORDENS, die loco advocaten D. ANDRIEN en C. 

HAUWEN verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, komt België binnen op 28 oktober 2016 en 

dient een asielaanvraag in op 16 november 2016.  

 

Uit een vergelijking van de vingerafdrukken (‘hit Eurodac’) blijkt dat verzoekster reeds werd 

geregistreerd in Polen, in Duitsland en in Nederland.  

 

Op 14 december 2016 vragen de Belgische autoriteiten aan Polen de terugname van verzoekster 

overeenkomstig artikel 18.1.b van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 
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onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de 

Dublin-III-Verordening).  

 

Op 22 december 2016 stemmen de Poolse autoriteiten in met de terugname van verzoekster.  

 

Op 19 januari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

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

 

“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 : G. 

voornaam : N. 

geboortedatum : (…) 1962 

geboorteplaats : D. 

nationaliteit : Oekraïne 

 

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 Polen 

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 18.1(d) van 

Verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013.  

De betrokkene, die Oekraïens staatsburger van Oekraïense afkomst verklaart te zijn, werd op 

31.10.2016 door onze diensten geregistreerd en vroeg op 16.11.2016 asiel in België. Ze was niet in het 

bezit van enige persoonlijke – of identiteitsdocumenten. Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat 

de vingerafdrukken van betrokkene op 26.07.2014 in Polen geregistreerd werden omwille van een 

asielaanvraag, op 27.11.2014 in Duitsland geregistreerd werden omwille van een asielaanvraag en op 

15.08.2016 in Nederland geregistreerd werden omwille van een asielaanvraag.  

Op 13.12.2016 werd betrokkene gehoord in het kader van haar asielprocedure in België. Hierin 

verklaarde ze op 25.07.2014 vertrokken te zijn vanuit Oekraïne en stelde ze eerst per trein, auto en te 

voet naar Polen te zijn gereisd. Het vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 26.07.2014 

asiel vroeg in Polen. Betrokkene bevestigde het feit dat ze reeds eerder asiel vroeg in Polen en 

verklaarde dat haar asielaanvraag werd afgewezen door de Poolse instanties. Ze stelde ongeveer 3 tot 

4 maanden in Polen te hebben verbleven in een opvangcentrum te ‘Belapodliaska’ (PL) en in een 

opvangcentrum te ‘Bezvolie’ (PL). Vervolgens reisde betrokkene per bus verder door naar Duitsland. 

Het vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 27.11.2014 asiel vroeg in Duitsland. 

Betrokkene bevestigde het feit dat ze reeds eerder asiel vroeg in Duitsland en verklaarde dat haar in 

Duitsland ingediende asielaanvraag werd afgewezen door de Duitse instanties in het kader van 

Verordening 604/2013 en de verantwoordelijkheid van Polen voor de behandeling van de asielaanvraag 

van betrokken. Ze verklaarde in Duitsland ongeveer 5 maanden in een opvangcentrum te Schwerin (DE) 

te hebben verbleven waarna ze door de Duitse autoriteiten opnieuw naar Polen gerepatrieerd werd in 

het kader van Verordening 604/2013. Betrokkene verklaarde op 25.09.2015 opnieuw in Polen 

gearriveerd te zijn en stelde tevens ook nogmaals asiel te hebben gevraagd in Polen en dat deze 

opnieuw werd afgewezen door de Poolse instanties waarna er aan betrokkene een bevel om het 

grondgebied te verlaten werd afgeleverd. Hieromtrent benadrukken we dat het 

vingerafdrukkenonderzoek van betrokkene enkel een registratie omwille van een asielaanvraag 

aantoont d.d. 26.07.2014. Betrokkene stelde na haar repatriëring naar Polen door de Duitse instanties 

ongeveer 11 maanden in een opvangcentrum te Warschau (PL te hebben verbleven alvorens per auto 

verder door te reizen naar Nederland. Het vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 

15.08.2016 asiel vroeg in Nederland. Betrokkene bevestigde het feit dat ze reeds eerder asiel vroeg in 

Nederland en stelde dat haar asielaanvraag werd geweigerd door de Nederlandse instanties in het 

kader van Verordening 604/2013 en de verantwoordelijkheid van Polen voor de behandeling van de 

asielaanvraag van betrokkene. Dit wordt ook bevestigd door een afschrift van een beslissing van de 

Nederlandse autoriteiten in het administratief dossier van betrokkene d.d. 18.10.2016. Betrokkene 

verklaarde ongeveer 3 maanden in een opvangcentrum te Aalden (NL) te hebben verbleven waarna ze 
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per trein verder doorreisde naar België. Betrokkene stelde op 28.10.2016 gearriveerd te zijn in België en 

vroeg asiel in België op 16.11.2016.  

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 en 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. De betrokkene stelde hieromtrent dat zij 

besloot in België asiel te vragen omdat ze te weten kwam dat haar zus reeds in België verblijft. Ze 

stelde verder dat ze haar zus sinds 2014 niet meer gezien heeft waardoor ze zich eenzaam voelt. 

Daarnaast verklaarde betrokkene dat ze een toenemende blindheid heeft en dat ze graag bij haar in 

België verblijvende zus wil zijn. Betreffende een overdracht naar Polen in het kader van Verordening 

604/2013 uitte betrokkene bezwaar gebaseerd op het feit dat ze door de Poolse instanties naar 

Oekraïne gerepatrieerd zal worden. Ze verklaarde desbetreffend dat haar leven in Oekraïne in gevaar 

is. Ze verduidelijkte verder dat de Poolse instanties haar informeerde dat ze in een ander deel van 

Oekraïne kan gaan wonen maar betrokkene verklaarde dat ze daar dan beschouwd zal worden als een 

separatist vermits ze van een specifiek deel van Oekraïne afkomstig is.  

Betrokkene verklaarde dus een in België verblijvende zus te hebben. Onderzoek toont aan dat de zus 

van betrokkene (B., T., (…)1962, Oekraïne) op 05.08.2015 asiel vroeg in België waarna het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) op 27.05.2016 besloot om de 

subsidiaire bescherming toe te kennen aan de zus van betrokkene. Bijgevolg verblijft de zus van 

betrokkene te Luik (BE). Op 14.12.2016 werd er voor betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de 

Poolse instanties die op 22.12.2016 instemden met dit verzoek voor terugname met toepassing van 

artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013.  

We wijzen er verder op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in haar 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 het 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 Polen 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. Daarnaast herhalen we 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 
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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 besloot in België asiel te vragen omdat ze te 

weten kwam dat haar zus reeds in België verblijft en dat ze graag bij haar zus wil zijn. Hieromtrent 

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 zus 

van de betrokkene kan ten overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals 

omschreven in artikel 2,g) van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in 

dit geval niet van toepassing zijn.  

Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 

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

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

Verordening 604/2013. Artikel 17(2) stelt 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 Polen verantwoordelijk werd voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene en dat Polen 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. We benadrukken hierbij dat 

betrokkene tijdens haar gehoor verklaarde een toenemende blindheid te hebben alsook problemen met 

haar ruggengraat en benen. Ze stelde desbetreffend ook een afspraak te hebben bij een oogspecialist in 

België d.d. 27.12.2016. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat betrokkene tot op heden in het 

kader van haar asielprocedure geen medische attesten of andere documenten aanbracht betreffende 

haar gezondheidssituatie. Daarnaast verblijft betrokkene niet bij haar in België verblijvende zus maar 

verblijft ze in een opvangcentrum in België en is betrokkene, ondanks de haar verklaarde 

gezondheidsproblemen, in staat geweest om individueel naar Polen te reizen alsook verder door te 

reizen naar Duitsland en Nederland en heeft ze reeds sinds lange tijd op verscheidene plaatsen in 

Europa verbleven zonder de aanwezigheid van haar zuster. 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 en haar in 

België verblijvende zus zou bestaan. Net zoals het feit dat betrokkene tijdens haar gehoor verklaarde 

zich eenzaam te voelen en graag bij haar zus wenst te zijn kan doen besluiten dat er sprake is van een 

afhankelijkheidsrelatie tussen betrokkene en haar in België verblijvende zus. Verder zijn we ook niet in 

bezit van een schriftelijke verklaring van de zus van betrokkene ter zake en 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. 

Betrokkene uitte tijdens haar gehoor verzet tegen een overdracht naar Polen in het kader van 

Verordening 604/2013 en stelde desbetreffend dat ze door Polen gerepatrieerd zal worden naar 

Oekraïne. Ze verduidelijkte daarbij ook dat haar leven in gevaar is in Oekraïne en dat ze tevens ook niet 

in een ander deel van Oekraïne kan gaan wonen vermits ze daar als separatist beschouwd zal worden. 

We benadrukken dat deze verklaringen te kaderen vallen onder het persoonlijke vluchtmotief van 

betrokkene en we verwijzen desbetreffend naar het feit dat Polen, 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 Polen het beginsel van non-

refoulement alsmede de verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het 

EVRM nakomt. Dit betekent ook dat de Poolse instanties asielaanvragen behandelen volgens de 

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

Polen 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 Poolse 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 2013/32/EU en 2011/95/EU, niet zouden respecteren. Daarnaast 
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kent Polen onafhankelijke beroepsinstanties voor afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake 

detentie en verwijdering. We hebben verder ook geen indicaties dat de asielaanvraag van betrokkene in 

Polen niet volgens de internationale standaarden behandeld werd. Daarnaast wensen we ook te 

verwijzen naar het rapport over Polen, opgesteld door medewerkers van de Poolse ngo “Helsinki 

Foundation for Human Rights” en uitgegeven in het kader van het onder meer mede door de “European 

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

(Karolina Rusilowicz, Maja Lysienia en Ewa Ostazewska-Zuk, “Asylum Information Database - National 

Country Report – Poland”, up-to-date tot 13.11.2015; hierna AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit 

rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier) waarin geen melding wordt gemaakt van 

structurele tekortkomingen in de asielprocedure die een inbreuk op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest impliceren. 

Met betrekking tot deze aangehaalde redenen om zich te verzetten tegen een overdracht naar de voor 

de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke lidstaat, in casu Polen, wensen we ook op te 

merken dat betrokkene hier vooreerst redenen aanhaalt die slaan op het inhoudelijke karakter van de 

asielaanvraag waarom betrokkene het land waarvan zij het staatsburgerschap verklaarde te bezitten of 

waar zij haar gewoonlijk verblijf zou hebben gehad, zou zijn ontvlucht. Deze inhoudelijke verklaringen 

voor de asielaanvraag worden niet in overweging genomen in het kader van de Dublinprocedure waarbij 

op basis van de bepalingen van Verordening 604/2013 de verantwoordelijke lidstaat voor de 

behandeling van de asielaanvraag wordt vastgesteld.  

Verder merken we op dat de Poolse instanties instemden met de terugname van betrokkene op grond 

van artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013: “De verantwoordelijke lidstaat is verplicht 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.” Hieromtrent verwijzen we 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.” 

Het bovenstaande toont aan dat, in lijn met de verklaringen van betrokkene, het door betrokkene in 

Polen ingediende verzoek tot internationale bescherming inderdaad werd afgewezen door de Poolse 

instanties. Dit impliceert daarnaast ook dat de betrokkene na overdracht aan de Poolse instanties in 

Polen de mogelijkheid zal hebben om een nieuwe asielaanvraag in te dienen waarin zij haar actuele 

vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen aan de Zweedse autoriteiten. Indien betrokkene beslist om een 

nieuw verzoek tot internationale bescherming in te dienen in Polen zal dit verzoek door de Poolse 

instanties onderzocht worden. De Poolse 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. Dit impliceert dan ook dat betrokkene gemachtigd zal 

zijn om te verblijven in Polen in haar hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de 

door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen.  

Verder verwijzen we naar de verklaring van betrokkene dat ze na overdracht aan Polen vreest 

gerepatrieerd te zullen worden door de Poolse instanties. Hieromtrent merken we op dat betrokkene 

geen concrete elementen of documenten aanbracht waaruit blijkt dat ze in Polen reeds in een 

repatriëringsprocedure vervat zit. Verder 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. Verder merken we op dat het indienen 

van een asielverzoek 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 Poolse 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 Polen 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 Polen 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 Polen 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.  
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We benadrukken dat betrokkene verder geen gewag maakte van concrete ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens haar verblijf in Polen 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. Verder wijzen we op het feit dat in Polen, net zoals in andere lidstaten, soms problemen 

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

asielzoekers niet aantoont dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Polen dermate structurele tekortkomingen vertonen dat 

asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Polen worden overgedragen per definitie in 

een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het loutere feit dat nog 

opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende de opvang en behandeling van asielzoekers in Polen 

is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. Er zijn derhalve ons inzien dan ook 

geen redenen om te besluiten dat de betrokkene niet opnieuw toegang zal krijgen tot de procedure voor 

het bekomen van internationale bescherming en dat zij niet de aan haar hoedanigheid van asielzoeker 

verbonden en door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. We verwijzen hieromtrent ook 

nogmaals naar het AIDA-rapport over Polen waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat aan Polen 

overgedragen asielzoekers toegang hebben tot de asielprocedure indien ze dat wensen (“There is no 

information on obstacles in accessing the asylum procedure by the Dublin returnees”, AIDA-rapport, 

pagina 24 en “In a situation where an asylum seeker is transferred to Poland the Head of the Office of 

Foreigners lifts the previous decision of discontinuation of the proceedings and decides on its renewal”, 

pagina 25).  

Tot slot verwijzen we nogmaals naar de door betrokkene aangehaalde problemen in verband met haar 

gezondheidstoestand en het feit dat ze tijdens haar gehoor stelde bijna blind te zijn alsook problemen te 

hebben met haar ruggengraat en benen. Betrokkene stelde verder ook dat ze desbetreffend een 

afspraak heeft met een oogspecialist in België maar we benadrukken dat er tot op heden in het kader 

van de asielprocedure van betrokkene geen medische attesten of andere documenten werden 

aangebracht die aanleiding geven om te besluiten dat redenen betreffende de gezondheid van 

betrokkene een overdracht aan Polen zouden verhinderen of dat de betrokkene vanwege 

gezondheidsredenen bij overdracht risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. We wijzen er 

verder ook op dat asielzoekers in Polen toegang hebben tot gezondheidszorg onder dezelfde 

voorwaarden als Poolse staatsburgers. Gezondheidszorg wordt verstrekt via medische posten in de 

opvangcentra en asielzoekers kunnen terecht bij instellingen, die werden gecontracteerd door het 

Centraal Klinisch Hospitaal en waarmee het Bureau voor Vreemdelingen een overeenkomst afsloot 

betreffende de verlening van medische zorgen aan asielzoekers (“Access to health care for asylum 

seekers is guaranteed in the national legislation to the same extent as for Polish nationals, who have 

health insurance. Health care for asylum seekers is publicly funded. Basic health care is organised in 

medical offices within each of the reception centres. Moreover, asylum seekers can benefit from medical 

assistance granted in institutions contracted by the Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior, 

with whom the Office for Foreigners has signed an agreement to coordinate medical care for asylum 

seekers”, AIDA-rapport, pagina 60). Tevens zullen de Poolse autoriteiten ten minste drie werkdagen 

vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van betrokkene.  

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

aannemelijk maakt dat zij door een overdracht aan Polen een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest.  

Op basis van bovenvermelde argumenten moet worden besloten dat er geen basis is voor de 

behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene door de Belgische instanties op grond van artikel 

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

de asielaanvraag die aan de Poolse autoriteiten toekomt, met de 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 18.1(d) 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. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Poolse autoriteiten. “ 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die verzoekster indient tegen deze 

beslissing, wordt verworpen bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

nr. 181 462 van 30 januari 2017. 

 

Op 31 januari 2017 wordt verzoekster overgedragen aan de Poolse autoriteiten. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van haar wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Manifeste appreciatiefout, schending aan artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens, artikel 4 en 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest), van artikelen 3, 9, 16 en 17 en 4 van de Dublin III-verordening, 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, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

motivering van bestuurshandelingen en schending van het Non-refoulement Beginsel, schending van 

het beginsel van behoorlijk bestuur en meer bepaald de zorgvuldigheidsbeginsel en het recht om 

gehoord te worden. 

Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de formele motivering van de bestuurshandelingen eisen een volledige en correcte motivering van de 

administratieve beslissingen. 

Deze motivering moet rekening houden met de elementen van het dossier in het geheel en hierop 

antwoorden op pertinente wijze zodat de eiser de redenering en de draagwijdte van de akte kan 

begrijpen: “que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer 

son contrôle à ce sujet » (CCE n° 100 300 van 29 maart 2013), en ook “en omettant de se prononcer 

sur le contenu des différents éléments précités, la partie défenderesse a failli à son obligation de 

motivation formelle.” (RvV nr 95 594 van 22 januari 2013). De Raad van State heeft al duidelijk gesteld 

dat volgens artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van de bestuurshandelingen « la motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend 

à cette adéquation, c'est-à-dire l’exactitude, l’admissibilité et les pertinence des motifs » (RvS, 25 avril 

2002, n° 105.385). 

De administratieve rechtsbeginselen van goed bestuur en zorgvuldigheid verplichten de overheden om 

zich zorgvuldig te informeren om een beslissing te nemen. De Raad van State heeft de 

zorgvuldigheidsplicht als volgt omschreven : « veiller avant d’arrêter une décision, à recueillir toutes les 

données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de prendre une décision en pleine et 

entière connaissance de cause » (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ; « [procéder] à un examen complet 

et particulier des données de l’espèce, avant de prendre une décision » (RvS, 31 mei 1979, n°19.671) ; 

« rapportée à la constatation des faits par l'autorité, la mission de sauvegarde du droit incombant au 

Conseil d'Etat a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner si cette autorité est arrivée à sa 

version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration de la preuve et si elle a 

réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir » (RvS, Claeys, 

no. 14.098, 29 april 1970) ; « le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne 

administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (RvS nr 220.622 

van 17 september 2012). 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden" (HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., § 87; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 46, HvJ 11 

december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 36 ). 
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"Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressant van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die er voor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten" (HvJ 18 december 2008, C- 

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

"Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren" (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50). 

Volgens de Raad van State : « Ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle 

selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de 

tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l'adoption 

d'une telle décision doit permettre à l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de 

manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de 

manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son droit de 

recours » (R.S, arrest n°230.257 dd 19 februari 2015). 

 

Artikel 17.1, eerste lid van de Dublin III-Verordening luidt als volgt: 

“1. In afwijking van artikel 3, lid 1, kan elke lidstaat besluiten een bij hem ingediend verzoek om 

internationale bescherming van een onderdaan van een derde land of een staatloze te behandelen, ook 

al is hij daartoe op grond van de in deze verordening neergelegde criteria niet verplicht.” 

 

Volgens het artikel 51/5, §2, van de wet van 1980: “Zelfs wanneer krachtens de criteria van Europese 

regelgeving die België bindt, België niet verplicht is het verzoek in behandeling te nemen, kan de 

minister of zijn gemachtigde op elk ogenblik beslissen dat België verantwoordelijk is om het verzoek te 

behandelen. Het verzoek waarvan België de behandeling op zich moet nemen, of waarvoor het 

verantwoordelijk is, wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van deze wet.” 

 

Volgens het artikel 39/82, §4, al.4 van de wet van 1980: “De Kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken doet een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te 

geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te 

worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen 

afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.” 

 

I. Eerste grief 

 

Krachtens artikel 3 EVRM, niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen. De beslissing die de verwijdering van een vreemdeling 

betrekt kan leiden tot een situatie vallend onder de toepassing van dit artikel, als er ernstige redenen 

bestaan om te vrezen dat na zijn verwijdering, de vreemdeling zal bedreigd worden van folteringen of 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (EHRM, M.S.S. / België en 

Griekenland van 21 januari 2011 (n°30696/09), §343). 

 

Volgens het artikel 3.2, §2, van de verordening 604/2013: “Indien het niet mogelijk is een verzoeker over 

te dragen aan de lidstaat die in de eerste plaats als verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, omdat 

ernstig moet worden gevreesd dat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekster in 

die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in de 

zin van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met 

het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat is belast de criteria van hoofdstuk III onderzoeken 

teneinde vast te stellen of een andere lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

In het arrest Tarakhel tegen Zwitserland (n°29217/12, 4 november 2014), heeft het Europees Hof voor 

de rechten van de mensen twijfels geuit voor de opvangcapaciteit van het Italiaanse asielstelsels: 
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« […] les données et informations exposées ci-dessus font toutefois naître de sérieux doutes quant aux 

capacités actuelles du système. Il en résulte, aux yeux de la Cour, que l’on ne saurait écarter comme 

dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement 

ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou 

de violence » (§115). 

« Dans le cas d’un renvoi « Dublin », la présomption selon laquepothèse d’un nombre significatif de 

demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des 

conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence » (§115). 

« Dans le cas d’un renvoi « Dublin », la présomption selon laquelle un État contractant « de destination 

» respecte l’article 3 de la Convention peut donc être valablement réfutée en présence de « motifs 

sérieux et avérés de croire » que la personne objet de la mesure de renvoi courra un « risque réel » de 

subir des traitements contraires à cette disposition dans l’État de destination. L’origine du risque 

encouru ne modifie en rien le niveau de protection garanti par la Convention et les obligations que celle-

ci impose à l’État auteur de la mesure de renvoi. Elle ne dispense pas cet État d’examiner de manière 

approfondie et individualisée la situation de la personne objet de la mesure et de surseoir au renvoi au 

cas où le risque de traitements inhumains ou dégradants serait avéré. (…) Dans le cas d’espèce, la 

Cour doit donc rechercher si, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs 

d’asile en Italie et de la situation particulière des requérants, il existe des motifs sérieux et avérés de 

croire qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants risqueraient de subir des traitements contraires à 

l’article 3.» 

 

In de bestreden beslissing, beslist de tegenpartij dat Polen verantwoordelijk is voor de behandeling van 

de asielaanvraag van verzoekster. Hij beweert dat er geen aanleiding zou bestaan om van de 

verordening 604/2013 af te wijken. 

 

De bestreden beslissing is in grote mate gebaseerd op het AIDA-rapport geactualiseerd in november 

2015. Uit dit AIDA verslag leidt de tegenpartij af dat de Poolse instanties na overdracht van de 

verzoekster haar asielaanvraag zullen onderzoeken en dat de verzoekster de door de wet voorziene 

bijstand en opvang zal verkrijgen. 

 

De tegenpartij hier een gedeeltelijke lezing van de beschikbare informatie heeft gedaan. De beslissing is 

bijgevolg niet voldoend gemotiveerd. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt uit dat er veel tekortkomingen in het systeem van de asielprocedure 

en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Polen bestaan. Dit geldt vooral voor de asielzoekers 

van Oekraïense nationaliteit die het conflict in het oosten van Oekraïne vluchten zoals verzoekster en 

die zijn systematische afgewezen door de Poolse asielinstanties 

 

· “In 2014 the number of Ukrainian asylum seekers increased significantly. Ukrainians constituted 34 % 

of all asylum claims (there were 8,195 asylum applications, out of which 2,318 were citizens of Ukraine). 

With regard to these 2,318 applications lodged in 2014, the Office for Foreigners issued 645 negative 

decisions and 372 cases were discontinued. Subsidiary protection was granted in only six cases, and 

eleven applicants were issued a “tolerated stay” permit (a form of limited national protection). The 

remaining number are either pending, or there is no data on the result. In the first 6 months of 2015, 

1,345 citizens of Ukraine applied for asylum in Poland. They constituted 33% of all asylum applicants. In 

the reporting period none of the Ukrainians were granted refugee status by the Head of the Office for 

Foreigners (first instance authority) and only 2 persons were granted subsidiary protection. 925 citizens 

of Ukraine were refused protection and 440 had their cases discontinued. As a result of appeal 

proceedings held by the Refugee Board, 2 Ukrainians were granted refugee status and altogether 8 

were granted subsidiary protection. 475 persons had their decision upheld and 28 quashed. The main 

reason for rejection mentioned in the negative decisions concerns the Internal Flight Alternative (IFA). 

Contrary to political statements and actions, in the decisions Polish authorities express the opinion that 

the situation in the western part of the country is stable, so Ukrainians from conflict zones in the east 

could settle there safely and legally and have access to the necessary facilities. As supporting evidence 

they point to the new law on internally displaced persons adopted in Ukraine. In case of Crimea the 

Refugee Board in its decisions expresses the opinion that Ukraine is the only country of origin of the 

persons coming from this region (it is important as permanent inhabitants of Crimea acquired Russian 

citizenship ex lege).” (AIDA Verslag, p.10, p.42). 

 

· « Le conflit en cours dans l’Est de l’Ukraine a suscité de nombreuses attentes parmi les Ukrainiens de 

cette région qui espéraient obtenir la protection internationale en Pologne. Mais la décision des autorités 
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polonaises de faire du concept de la « possibilité de fuite interne » un test indépendant pour déterminer 

le droit à l’asile a placé les demandeurs d’asile ukrainiens dans une position très vulnérable. Tant qu’il 

n’y a pas de véritable possibilité de réinstallation des demandeurs d’asile ukrainien à l’intérieur de 

l’Ukraine l’application réitérée de ce concept par les autorités polonaises doit être assoupli » 

 

(SOURCE : Janvier 2016, Marta Szczepanik, « Le paradoxe de l’immigration polonaise vis-à-vis des 

demandeurs d’asile ukrainiens », http://www.fmreview.org/fr/destination-europe/szczepanik-tylec.html) 

 

· « La Pologne n'est pas prête à accorder le statut de réfugié aux citoyens ukrainiens, a déclaré Rafal 

Trzaskowski, vice-ministre polonais des Affaires étrangères, ajoutant que Varsovie soutiendrait toutefois 

les aspirations européennes de Kiev. » 

 

(SOURCE : 2015, https://fr.sputniknews.com/international/201507311017321009/) 

 

· « Le conflit dans le Donbas a toutefois attiré vers la Pologne de nouveaux flux d’Ukrainiens en 

provenance de l’est. Pour ces populations souvent russophones, le polonais est plus difficile à maîtriser 

et ils ont plus rarement des liens familiaux en Pologne. Leurs motivations sont aussi différentes 

puisqu’ils cherchent en règle générale à fuir la guerre, échapper à la conscription ou la pauvreté. Enfin, 

alors qu’ils étaient des techniciens qualifiés dans ces régions très industrialisés, les obstacles à la 

reconnaissance des diplômes ou l’inadéquation de leur profil avec les besoins du marché du travail 

polonais les contraignent à accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés, par exemple dans 

les métiers de l’agriculture, du paramédical, de la construction ou l’aide à domicile. Ils accomplissent 

également les travaux saisonniers dans les régions orientales de la Pologne. Cette situation est souvent 

source de frustration, mais c’est parfois pour eux le seul moyen de subvenir aux besoins de leurs 

familles. À de rares exceptions près, les Ukrainiens ne peuvent pas en effet prétendre au statut de 

réfugié et obtenir le droit d’asile en Pologne. Sur les 2 000 Ukrainiens qui avaient déposé une demande 

en ce sens en 2014, aucun n’a reçu une demande positive et seuls 17 personnes ont obtenu une forme 

de protection subsidiaire. » 

 

(SOURCE : Janvier 2016, « L’accueil des ukrainiens en Pologne », http://courrierpologne.fr/l-accueil-

des-ukrainiens-en/). 

 

· « La Première Ministre Beata Szydlo a déclaré que la Pologne a accueilli plus d’un million de réfugiés 

ukrainiens. « Nous ressentons une responsabilité importante pour tout ce qui se passe non seulement 

en Pologne mais aussi en Europe » a dit Mme Szydlo lors de son discours au Parlement Européen à 

Strasbourg. « La Pologne a accueilli environ un million de réfugiés ukrainiens, des gens que personne 

ne voulait aider ». Cette déclaration a été applaudie par de nombreux députés européens. Mais 

quelques jours plus tard, elle a été infirmée par Andreï Dechtchitsa, ambassadeur d’Ukraine en 

Pologne. L’ambassadeur a affirmé qu’il n’y a pas de réfugiés ukrainiens en Pologne, que les ukrainiens 

présents sur le territoire polonais sont des migrants économiques, qui ont des visas de travail. Des 

ukrainiens qui travaillent et paient donc des impôts en Pologne. Selon des données d’Ukrinform, l’année 

dernière environs 930 millions de visas ont été délivrés à des ukrainiens par la Pologne. Il s’agit 

cependant de visas différents qui n’ont aucun rapport avec le statut de réfugié. 

 

En réalité, le nombre de réfugiés ukrainiens en Pologne est proche de zéro. Selon des données de la 

chaine polonaise tvn 24, 2 253 citoyens ukrainiens ont demandé un statut de réfugié l’année dernière. Il 

n’y a qu’un seul pays dont les citoyens ont demandé l’asile en plus grand nombre, c’est la Russie (2 772 

personnes). De toutes ces demandes reçues, la Direction des affaires des étrangers a accordé le statut 

de réfugié seulement à quatre citoyens ukrainiens (deux personnes en 2013 et deux personnes en 

2016). Les autres demandes n’ont pas été satisfaites. Le statut a été refusé aux autres ukrainiens. En 

ce qui concerne les migrants économiques, 20242 citoyens ukrainiens ont obtenu des titres de séjour 

pour travailler en Pologne l’année dernière.” 

 

(Janvier 2016, « La Première Ministre polonaise a appelé les les migrants ukrainiens des « réfugiés » », 

http://www.stopfake.org/fr/la-premiere-ministre-polonaise-a-appele-les-les-migrants-ukrainiens-des-

refugies/) 

 

· "Le Bureau polonais pour les étrangers croit que les Ukrainiens de l’est du pays devraient, dans un 

premier temps, faire usage de la possibilité de fuite interne. Cela signifie qu’ils n’ont pas besoin de 

quitter l’Ukraine pour être en sécurité, puisque les autorités ukrainiennes peuvent leur fournir une 
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protection légale", a expliqué Rafal Kostrzynski, un porte-parole du Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR) en Pologne. 

 

En réalité, selon le HCR, les quelque 1,1 million d’Ukrainiens de l’est ayant été déplacés à l’intérieur du 

pays en raison du conflit peinent à obtenir de l’aide de la part des autorités ukrainiennes et affirment 

faire l’objet de discriminations lorsqu’ils tentent de trouver du travail dans d’autres régions du pays. 

 

L’accord de cessez-le-feu signé à Minsk à la mi-février n’a pas permis de faire cesser le conflit. Les tirs 

d’artillerie lourde se poursuivent dans le nord de Donetsk et à Louhansk. Le conflit a gravement 

endommagé les infrastructures de ces régions. Il a, en outre, entraîné la fermeture de centaines 

d’entreprises privées et publiques, laissant d’innombrables Ukrainiens sans emploi et avec un accès 

limité à ce dont ils ont besoin pour combler leurs besoins primaires. 

 

Le conflit dans l'Est de l'Ukraine a fait plus de 6.000 morts depuis son déclenchement en avril 2014, 

selon les Nations-Unies. (Mars 2015, http://mobile.menara.ma/fr/2015/03/31/1594209-pologne-3000-

demandes-d%E2%80%99asile-accord%C3%A9es-%C3%A0-des-ukrainiens.html) 

 

De tegenpartij beschikte wel over deze publieke bronnen aangezien de bestreden beslissing het AIDA 

verslag vermeldt. 

 

Uit deze objectieve gegevens, blijkt dat verzoekster niet de gelegenheid heeft gekregen (en zal krijgen) 

om een zorgvuldig en grondig (her)onderzoek van haar asielaanvraag te hebben bij terugkeer in Polen, 

in tegendeel tot wat beweert de tegenpartij (bestreden beslissing, p.3-4). 

 

Verzoekster heeft een bijzonder profiel. Ze is een Russisch-orthodoxe alleenstaande vrouw afkomstig 

uit Donbass. Het is kennelijk ten onrecht dat de Poolse instanties hebben besloten dat verzoekster in 

het Westen van Oekraïne zich kon vestigen. 

 

· "Il y a apparemment des cas de persécution et même d'attaques visant des membres de la minorité 

russe", a annoncé M.Simonovic lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu consacrée à la 

situation en Ukraine. (SOURCE : 2014, https://fr.sputniknews.com/international/20140320200767608/) 

 

· « Le rapport sur la situation des droits de l'homme en Ukraine a été présenté par M. Ivan Šimonoviæ, 

Sous-Secrétaire général aux droits de l'homme, qui a notamment fait état d'une dégradation marquée 

de la situation des droits de l'homme dans l'est et le sud-est de l'Ukraine, avec une recrudescence du 

nombre de tués. Le rapport observe que le recours à une rhétorique antirusse, d'un côté, et à la 

propagande et une stratégie de la peur par les médias russes, d'autre part, ont accru les tensions (…) 

constate que les autorités de l'Ukraine encouragent, depuis de nombreuses années, les groupes 

néonazis qui appellent, aujourd'hui, à l'anéantissement des Russes. La communauté internationale ne 

doit pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Ukraine. “ (SOURCE : Le Conseil des droits de l'homme 

se penche sur les questions relatives au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à 

l'intolérance,23/07/2014,http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1509

1&LangID=F#sthash.cJ2GCgqd.dpufhttp://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?N

ewsID=15091&LangID=F) 

 

· L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se penche sur les persécutions 

subies par l'Eglise orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou. (SOURCE: 

http://www.osce.org/pc/196246?download=true, OSCE, On violation of rights of religious organizations 

of the Ukrainian Orthodox Church in Western Ukraine, Octobre 2015; https://www.cath.ch/newsf/les-

orthodoxes-ukrainiens-rattaches-a-moscou-dans-le-collimateur-des-nationalistes/) 

 

Het is opmerkelijk dat 38.2 % van de asielzoekers uit Oekraïne een internationale bescherming hebben 

gekregen in België in januari 2016  

(http://www.cgra.be/sites/default/files/statistiques_asile_janvier_2016.pdf). 

 

Haar tweelingzus heeft trouwens een subsidiaire bescherming in België gekregen in mei 2016 om de 

zelfde reden als die van verzoekster (stuk 4). Het CGVS beslot dat er geen vluchtalternatief bestaat: 

“étant donné votre origine du Donbass, votre position et votre situation dans cette région, votre qualité 

de civil et l’absence de protection et de possibilité de fuite interne, et compte tenu de la situation actuelle 

dans la région de Donbass, le statut subsidiaire vous est accordé en vertu de l’article 48/4, §2, c de la 

Loi sur les étrangers”. (stuk 4, p.2). 
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Verzoekster wil graag benadrukken dat ze samen met die zus woonden in een appartement in Donetsk. 

Ze zijn gevlucht naar Polen dezelfde dag en hadden samen daar een asielaanvraag ingediend. Daarna 

is verzoekster naar Duitsland gegaan zonder haar zus toen ze een negatieve beslissing kreeg. Haar zus 

kreeg ook een negatieve beslissing in Polen maar pas later. 

 

De tegenpartij beschikte wel over deze informatie gezien die zus heeft daarover verteld voor het CGVS 

(zie stuk 4 en 5, p. 2-3). maar heeft niet dat in aanmerking genomen voor de bestreden beslissing. 

 

Het feit dat verzoekster zelf gedurende twee jaren meerdere landen heeft kunnen doorreizen, ondanks 

haar zware visuele handicap, toont aan dat ze heel bang is om in Polen (en dus in Oekraïne) 

gerepatrieerd te worden. 

 

De tegenpartij is ervan op de hoogte dat er geen garantie bestaat dat verzoekster, als een Oekraïense 

burger, en grondig en zorgvuldige onderzoek van haar meerdere asielaanvraag zou hebben bij 

terugkeer in Polen, maar spreekt zich echter niet uit over dit belangrijke problematiek. 

 

Bijgevolg is de bestreden beslissing niet afdoend gemotiveerde en in strijd met het non-refoulement 

beginsel van artikel 33(1) van het Genève Verdrag alsook artikel 3 EVRM. 

 

Bovendien, in het algemeen, zijn er tekortkomingen in het Poolse asielsysteem. 

 

Asielzoekers worden niet voorbereid voor hen gehoren. Ze zijn niet op de hoogte van het belang van het 

gehoor voor hun asielprocedure: « However, a recurring problem is that asylum seekers are not aware 

of the importance of the interview, that they should give detailed testimonies, check thoroughly how their 

statements are put in the report and that comments made in the appeal or in subsequent proceedings 

are generally not taken into account.” (AIDA, p.18) 

 

"Dublin terugkeerders" zijn vaak beschouwd als economische migranten in Polen. Daarom kan worden 

betwijfeld of verzoekster daar het recht om een grondig onderzoek van haar asielaanvraag te hebben 

zal krijgen:« Asylum seekers returned under the Dublin procedure are considered economic migrants 

rather than persons in need of international protection. The main argument raised in negative decisions 

is that an asylum seeker tried to improve their economic status instead of accepting the protection 

guaranteed by the first safe country they entered (irrespective of what the reasons for leaving Poland for 

another Member State were).” (AIDA, p.25). 

 

De meerdere asielaanvraagen hebben geen van rechtswege schorsende effecten “Subsequent 

applications generally did not have an automatic suspensive effect but the applicant could submit a 

motion for suspension of a return order, together with a subsequent asylum application. It had to be duly 

justified. The Head of the Office for Foreigners had 5 calendar days to issue a decision on the motion. 

Submitting such a motion did not itself withhold a return order. It could be enforced and there were such 

cases, especially when the applicant was already detained. If the decision was negative, the applicant 

had the right to submit an appeal to the Head of the Office for Foreigners within 5 calendar days. If the 

decision was positive, the appeal in the admissibility procedure had a suspensive effect. The return 

order could also be withheld by the Head of the Office for Foreigners at any time” (AIDA, p.34). 

 

Bijgevolg, zijn er een groot risico dat de verzoekster, als ze een meerdere asielaanvraag indienen in 

Polen, gedetineerd zal worden met het oog op haar repatriëring naar Oekraïne. 

 

Des te meer dat het kennelijk is dat de Poolse autoriteiten maken een disproportioneel gebruik van 

detentie. Volgens objectieve informatie, asielzoekers, zelf de kwetsbaarste, zijn vaak gedetineerd 

gedurende de procedure. 

 

· “Asylum seekers in Poland, including families with children and victims of torture, are often detained 

pursuant to court decisions for as long as 60 days. The best interests of the child are reportedly not 

considered in detention decisions.” (FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, Monthly 

datacollection:January2017, http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/ overviews/january-

2017). 

 

· “Asylum seekers in Poland – including families with children and victims of torture – are frequently 

placed in detention pursuant to court decisions for as long as 60 days, due to repeated refusals of entry 
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at the border and the lack of a permanent address.” (FRA, European Union Agency for Fundamental 

Rights, Monthly data collection: November 2016, to December 2016, 

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/december-2016) 

 

· « Cette année encore, les autorités ont fait un usage disproportionné de la détention à l’encontre des 

migrants et des demandeurs d’asile. En septembre, la Cour européenne des droits de l’homme a 

communiqué au gouvernement l’affaire Bistieva c. Pologne. La requérante soutenait que le placement 

en détention dont elle et ses trois enfants avaient fait l’objet sur décision des autorités, dans l’attente 

d’une réponse à leur demande d’asile, avait enfreint leurs droits à la vie privée, à la liberté et à la 

sécurité. » (SOURCE : RAPPORT AMNESTY 2015/2016 – Pologne : 

https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/poland/report-poland/) 

 

· “Statistical data for the number of asylum seekers detained in 2014 and 2015 is not available, as the 

SG does not gather these statistics separately from the number of other detained foreigners. In 2013, 

1,119 foreigners were detained in relation to the asylum procedure, out of which 799 actually applied for 

asylum before entering detention. Given that 15,177 persons applied for asylum in Poland in 2013, it 

cannot be said that the majority of asylum seekers in Poland were detained. There were no cases of 

overcrowding in detention centres that year. 

 

However, what is worth noting is that many of the detainees are children. In early 2014, when the NGO 

monitoring of detention centres was conducted, there were 347 persons in all the detention centres – out 

of which 84 were children, approximately 1 /4. 316 In 2014, according to SG, 1,323 TCNs were 

detained.317 In the first half of 2015, in total, TCNs were detained (amongst whom 115 were children), 

including asylum seekers and irregular migrants. During the stay in a detention centre in this period, 

TCNs applied for asylum, 318 but it is not a full number of the detained asylum seekers in the first half of 

2015, because some the them were detained after applying for asylum. No data was made available by 

the SG for the legal grounds for detention. Generally it can be said that the use of specific grounds 

depends on the particular centre – e.g. the majority of asylum seekers placed in detention in Ketrzyn are 

those returned to Poland within the Dublin proceedings. In this case, the basis is irregular border 

crossing while leaving Poland.” (AIDA, p.62) 

 

As of 13 November 2015, the grounds for detention have changed in the amended Law on Protection. 

Asylum seekers are now placed in a detention centre, if the alternatives to detention cannot be used 

and: (1) In order to establish or verify their identity; (2) To gather information – with the asylum seeker’s 

cooperation – connected with the asylum application, which cannot be possessed without detaining the 

applicant and where there is a significant risk of absconding; (3) In order to make or execute the return 

decision, if an asylum seeker had a possibility to claim for asylum previously and there is a justified 

assumption that the asylum applicant claimed for asylum to delay or prevent the return; (4) When it is 

necessary for security reasons; (5) In accordance with Article 28 of the Dublin III Regulation, when there 

is significant risk of absconding and immediate transfer to another EU country is not possible. (AIDA, 

p.63) 

 

Currently the Office for Foreigners claims that they are not gathering statistical data concerning the 

requests on detention of asylum seekers. 

 

Detention is possible (in law and in practice) in all asylum procedures (admissibility, accelerated, Dublin 

procedure) especially in the case of illegally crossing the border and being transferred under Dublin. In 

the first half of 2015, all asylum seekers sent from Poland under a Dublin procedure were detained 

before a transfer. There are concerns that detention is not used as a measure of last resort and is often 

prolonged automatically, but the number of applicants and the number of detainees show that there is 

no systematic detention of asylum seekers as such.” (AIDA, p.64) 

 

In practice it happens that those vulnerable asylum seekers are detained, even when they were 

diagnosed as having mental health problems as a result of past events. 

 

From 13 November 2015 foreigners, who need special treatment, are defined particularly as: minors, 

disabled people, elderly people, pregnant women, single parents, victims of human trafficking, seriously 

ill, mentally disordered people, victims of tortures and victims of violence (psychological, psychical, 

including sexual). Despite this amendment in law, still some vulnerable asylum seekers (even those 

mentioned above) can be detained, because only those foreigners seeking asylum cannot be detained 

whose psychophysical state leads to believe that they are victims of violence, disabled, unaccompanied 
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minors and asylum seekers whose detention cause a serious threat to their life or health. It means that, 

for example, minors, if they stay in Poland with parents or other legal guardians, can still be detained, as 

can pregnant women if they are healthy. In practice, vulnerable applicants are placed in the detention 

centres. SG claims it does not happen (SG admitted only that 8 pregnant women and 53 children were 

detained in the first half of 2015), 348 but NGOs report such cases e.g. Halina Nieæ Legal Aid Centre 

counted that just from January to April 2013 there were 85 vulnerable asylum seekers in detention 

centres. (AIDA, p.65-66). » 

 

· « Depuis mi-octobre, des réfugiés ont entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions 

inhumaines qui règnent dans les centres gardés où ils sont regroupés. Une journaliste géorgienne, 

enfermée dans un de ces centres, lance un appel. » (Témoignage. Pologne, ce pays qui emprisonne les 

demandeurs d'asile, Octobre 2012, http://www.courrierinternational.com/article/2012/10/31/pologne-ce-

pays-qui-emprisonne-les-demandeurs-d-asile) 

 

Er zijn ook geen specifieke garantie voor de kwetsbare asielzoekers zoals verzoekster. Er zijn geen 

doeltreffende procedure om deze personen te identificeren. De medische instellingen zijn niet 

gemakkelijk toegankelijk. 

 

Verzoekster heeft geen garantie dat haar handicap en haar problemen met haar ruggengraat en benen 

in Polen zal worden behandelen. Ze wil graag toevoegen dat ze in Polen wilde worden gehospitaliseerd 

maar dat er geen plaats voor haar was in het ziekenhuis. 

 

· “Guarantees for vulnerable groups of asylum seekers (children, traumatised persons, survivors of 

torture): However, the identification mechanism provided in legislation was not considered sufficient and 

effective by UNHCR, NGOs and some scholars. In practice, the Office for Foreigners has not developed 

an effective process of identifying people with special needs, including victims of violence and 

traumatised people. Asylum seekers do not give information about their disability or any violence they 

have suffered in the past, because they believe it is obvious or they do not know that it will lead to 

obtaining special procedural guarantees. This self-identification mechanism present in Polish legislation 

has been criticised by ECRE. According to the UNHCR National Office Poland, the main challenge 

regarding the procedure concerns the identification of vulnerable persons and procedural guarantees for 

them. Whilst the relevant legal provisions are in place, current identification methods are not sufficient. “ 

(AIDA, p. 36) 

 

· “In Polish legislation until 13 November 2015 there were only four categories of asylum seekers that 

are considered vulnerable: unaccompanied children; disabled people; victims of violence and, to some 

extent; single women (including with children). Elderly people, who are not seriously ill, pregnant 

women, if were are not single and single fathers with children were not considered vulnerable by law 

and in practice 

 

· “The second problem is the fact that some of the clinics and hospitals, providing medical assistance to 

asylum seekers, are situated far away from the centres, so an asylum seeker cannot be assisted by the 

closest medical facility (except for emergency situations). Another problem identified by the experts is a 

lack of intercultural competence amongst doctors “(AIDA, p.61) 

 

Uit het AIDA Verslag, blijkt dat de opvangcentra geïsoleerd worden. Er zijn veel insecten. De personele 

middelen zijn onvoldoend. 

 

· “The location of some of the reception centres is criticised by NGOs. Centre in Bezwola, Dêbak, Grupa 

and Linin are located in the woods. The centre in Warsaw (for single women with children) is situated far 

away from the city centre, near factories and a construction company. Nearby there are no shops or 

other service points, to get to the centre asylum-seeking women have to walk through densely tree-lined 

road and this road is not illuminated enough. This raises concerns with regard to safety of single women 

living there. Living conditions differ in reception centres. In the centres managed by private contractors 

ensuring certain minimum living conditions standards is obligatory on the basis of agreements between 

these contractors and the Office for Foreigners e.g. centres have to have furnished rooms for asylum 

applicants, a separate common-room for men and for women, kindergarten, space to practice religion, a 

recreation area, schoolrooms, specified number of refrigerators and washing machines. Other conditions 

are dependent on the willingness and financial situation of the contractor. Asylum seekers are 

responsible for cleaning their rooms and common areas such as kitchens and bathrooms. In all centres 

there is a problem with insects. During the monitoring in reception centre in Warsaw, all women pointed 
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out that there is a lot of insects in the centre and even showed bites. Women claimed that pest control 

procedures are occasionally carried out but they are not effective. The problem with insects was also 

mentioned by asylum seekers during the monitoring in 2015 (centres in Bezwola and Bia³ystok) (…)The 

amount of staff and guards working in the centres is not sufficient in NGOs opinion. Staff of the centre is 

working from Monday to Friday from 8:00 to 16:00. At night and on weekends only guards are present in 

the centre, which is not sufficient 

. 

· “In 2013 and 2014 no protests or hunger strikes in centres were reported. However, in March 2014 a 

group of Ukrainian asylum seekers had numerous concerns about the conditions in the reception centre 

in Debak – Podkowa Lesna, which were reported by the media. Those concerns related mostly to the 

presence of insects and the unsanitary conditions. At the end of 2014 one of the buildings in this centre 

was completely renovated, from July 2014 – the second building is renovated” (AIDA, p.49 – 51). 

 

De bestreden beslissing houdt niet genoeg rekening met het bijzondere kwetsbare profiel van de 

verzoekster. Verzoekster is een alleenstaande vrouw met een zware visuele handicap, betrekkelijk 

vergrijsd, die vlucht voor oorlog in Oekraïne. 

 

Het is kennelijk onjuist dat de tegenpartij verwijt verzoekster dat ze geen medische attesten voorlegt. 

Enerzijds, heeft DVZ zelfs haar handicap kunnen vaststellen tijdens het Dublin interview. Anderzijds, 

zoals werd hierboven vermeld, beschikte de tegenpartij over het gehoorverslag van haar zus die een 

subsidiaire beschermingsstatus in België kreeg in mei 2016. Tijdens dit gehoor heeft die zus wel 

vermeld dat de verzoekster een grote visuele handicap had. De tegenpartij had onbetwist kennis 

moeten hebben van deze situatie 

 

Bovendien, in strijd met het recht om te worden gehoord, heeft DVZ nooit de verzoekster gevraagd om 

medische attesten voor te leggen om haar gezondheidsproblemen te bewijzen. Er werd zeker weinig 

vragen gesteld gedurende het Dublin gehoor en verzoekster niet in staat was om haar standpunt 

effectief kenbaar te maken voor de beslissing! 

 

In bijlage legt verzoekster haar medische attesten voor (stuk 2). 

 

Verzoekster is heel kwetsbaar. Ondanks haar handicap, slaagde ze erin om meerdere EU landen door 

te reizen omdat ze wilde kost wat niet naar Oekraïne gerepatrieerd worden. Ze was ook vaak geholpen 

door brave burgers op haar weg. 

 

In casu, gezien het bijzondere profiel van verzoekster, bestaat er een reëel risico om te worden 

onderworpen aan folteringen, of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen bij 

terugkeer naar Polen (schending artikel 3 EVRM). 

 

Aangezien de tegenpartij geen rekening gehouden heeft met de bovenvermelde elementen maar zich 

enkel op materieel theoretisch recht zetelt om geen toepassing van artikel 3.2 van de verordening te 

maken, werden de motiveringplicht voortvloeiend uit artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

geschonden, de bijlage 26quater werd niet afdoende gemotiveerd.” 

 

3.1.2. In de nota verwijst de verwerende partij naar het arrest nr. 181 462 van 30 januari 2017. 

 

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

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

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

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

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

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) heeft reeds geoordeeld dat de 

verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en 

dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 

96).  
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Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden waarop het systeem 

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

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

vertrouwensbeginsel – niet onweerlegbaar is (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. 

Zwitserland, par. 103). Dit vermoeden wordt volgens het EHRM weerlegd wanneer, zoals de vaste 

rechtspraak luidt, er zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de 

betrokken asielzoeker bij verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of 

onmenselijke behandeling (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, par. 104).  

 

Wanneer lidstaten de Dublin-verordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor overdracht 

aangezochte lidstaat een asielprocedure hanteert waarin voldoende waarborgen zijn voorzien om te 

voorkomen dat een asielzoeker, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, wordt verwijderd naar zijn 

land van herkomst zonder een beoordeling in het licht van artikel 3 van het EVRM van de risico’s 

waaraan hij aldaar kan worden blootgesteld (EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en 

Griekenland, par. 342). 

 

Volgens vaste rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM dienen de gevreesde slechte 

behandelingen en omstandigheden in het land van terugkeer een minimum niveau aan hardheid en 

ernst te voortonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (EHRM 26 

oktober 2000, Grote Kamer, nr. 30210/96, Kudla v. Polen, par. 91-92; EHRM 21 januari 2011, Grote 

Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219-220). De beoordeling van het vereiste 

minimumniveau aan hardheid en ernst is relatief en afhankelijk van alle omstandigheden van het 

individueel geval, zoals de duur van de behandeling en de fysieke of mentale gevolgen ervan, alsook, 

desgevallend, het geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer (Zie EHRM 15 juli 

2002, nr. 47095/99, Kalashnikov v. Rusland, par. 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 

30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het 

EVRM kan betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke 

waardigheid (EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 

220). In dit kader worden asielzoekers gekenmerkt als een kwetsbare groep die een bijzondere 

bescherming behoeven (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 251). 

 

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

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

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

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

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

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

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

108 in fine). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

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

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

Müslim/Turkije, § 68). 

 

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

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

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

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

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 
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verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

Griekenland, § 366). 

 

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

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

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

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

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

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

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

§§ 293 en 388). 

 

Voorts blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van 21 december 2011 in de zaak N.S./Secretary of 

State for the Home Departement dat, in het licht van artikel 4 van het Handvest betreffende het “verbod 

van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen” – artikel dat aldus 

een gelijklopende inhoud heeft als artikel 3 van het EVRM – 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 

Dublin-criteria 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. HvJ, Grote Kamer, 21 december 2011, gevoegde zaken C-

411/10 en C-493/10, punt 86), is de overdracht in strijd met die bepaling.  

 

Artikel 3.2, tweede lid van de Dublin-III-Verordening bepaalt thans het volgende:  

 

“Indien het niet mogelijk is een verzoeker over te dragen aan de lidstaat die in de eerste plaats als 

verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, omdat ernstig moet worden gevreesd dat de asielprocedure 

en de opvangvoorzieningen voor verzoeksters in die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in 

onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke 
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lidstaat is belast de criteria van hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast te stellen of een andere lidstaat 

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.”  

 

Een uitwijzing naar een bevoegde lidstaat onder de Dublin-III-Verordening en de verantwoordelijkheid 

van deze lidstaat wordt bijgevolg verhinderd indien ernstig gevreesd moet worden dat de asielprocedure 

en de opvangvoorzieningen voor een verzoeker om internationale bescherming in die lidstaat 

systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van 

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

 

Zodoende dient een verzoekende partij aannemelijk te maken bij een overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat vernederende of onterende behandelingen te moeten vrezen om redenen die 

haar individueel geval betreffen, of dat er ernstige en bewezen motieven zijn om het bestaan van de 

systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat zij, als asielzoeker en 

Dublin-terugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt blootgesteld aan dergelijke 

systematische praktijk (cf. EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). 

 

3.1.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of 

er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 

110.667, RvS 10 december 2002, nr. 113.439 RvS 17 mei 2005, nr.144.471). Bij lezing van de 

bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoekster het genoemde inzicht verschaft en 

haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoekster neergelegde 

verzoekschrift blijkt trouwens dat zij zowel de feitelijke, als de juridische overwegingen kent, aangezien 

zij de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat het doel dat met het bestaan 

van de formele motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. Een schending van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

In wezen voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Het middel zal dan 

ook verder worden onderzocht vanuit dit oogpunt. Bij de beoordeling van de materiële motivering 

behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van 

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).  

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

In casu gaat de Raad na of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de asielprocedure en 

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

verzoekster als Dublin-terugkeerder, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat 

verzoekster zal worden blootgesteld aan een schending van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het 

Handvest bij terugname door Polen. 

 

3.1.3.3. Het betoog van verzoekster komt erop neer dat de verwerende partij slechts een gedeeltelijke 

lezing van de beschikbare informatie heeft gedaan, want dat hieruit blijkt dat er veel tekortkomingen 

bestaan in het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Polen. 

Dit geldt volgens verzoekster vooral voor asielzoekers van Oekraïense nationaliteit die het conflict in het 

Oosten van Oekraïne ontvluchten, zoals verzoekster, en die zijn afgewezen door de Poolse 

asielinstanties. Verzoekster citeert uit verschillende internetartikelen daterend van oktober 2012, 2014, 

maart 2015, oktober 2015, januari 2016, uit de overzichten van de European Union Agency for 

Fundamental Rights Monthly data collection (november en december 2016, januari 2017), uit een 

rapport van Amnesty International van 2015/2016 over Polen, en uit het “Asylum Information Database - 

National Country Report – Poland”, up-to-date tot 13 november 2015 (hierna: het AIDA-rapport). 

Verzoekster wijst erop dat in België asielzoekers uit Oekraïne meer kans hebben op bescherming en dat 

haar zus subsidiaire bescherming heeft gekregen in België. 
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De Raad gaat aldus na of de verwerende partij een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar een 

eventuele ernstige vrees dat de Poolse asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers, 

met name specifiek voor Dublin-terugkeerders, systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke 

of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie of artikel 3 van het EVRM. Tevens gaat de Raad na of er ernstige en bewezen motieven 

worden aangetoond om het bestaan van een systematische praktijk van schendingen aan te nemen en 

om aan te nemen dat verzoekster, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een kwetsbare 

groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk. 

 

3.1.3.4. Aangaande de toegang tot de asielprocedure, de tekortkomingen in het Poolse asielsysteem en 

de door verzoekster geuite vrees voor een repatriëring door Polen naar Oekraïne, wordt in de bestreden 

beslissing het volgende overwogen: 

 

“Betrokkene uitte tijdens haar gehoor verzet tegen een overdracht naar Polen in het kader van 

Verordening 604/2013 en stelde desbetreffend dat ze door Polen gerepatrieerd zal worden naar 

Oekraïne. Ze verduidelijkte daarbij ook dat haar leven in gevaar is in Oekraïne en dat ze tevens ook niet 

in een ander deel van Oekraïne kan gaan wonen vermits ze daar als separatist beschouwd zal worden. 

We benadrukken dat deze verklaringen te kaderen vallen onder het persoonlijke vluchtmotief van 

betrokkene en we verwijzen desbetreffend naar het feit dat Polen, 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 Polen het beginsel van non-

refoulement alsmede de verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het 

EVRM nakomt. Dit betekent ook dat de Poolse instanties asielaanvragen behandelen volgens de 

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

Polen 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 Poolse 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 2013/32/EU en 2011/95/EU, niet zouden respecteren. Daarnaast 

kent Polen onafhankelijke beroepsinstanties voor afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake 

detentie en verwijdering. We hebben verder ook geen indicaties dat de asielaanvraag van betrokkene in 

Polen niet volgens de internationale standaarden behandeld werd. Daarnaast wensen we ook te 

verwijzen naar het rapport over Polen, opgesteld door medewerkers van de Poolse ngo “Helsinki 

Foundation for Human Rights” en uitgegeven in het kader van het onder meer mede door de “European 

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

(Karolina Rusilowicz, Maja Lysienia en Ewa Ostazewska-Zuk, “Asylum Information Database - National 

Country Report – Poland”, up-to-date tot 13.11.2015; hierna AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit 

rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier) waarin geen melding wordt gemaakt van 

structurele tekortkomingen in de asielprocedure die een inbreuk op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest impliceren. 

Met betrekking tot deze aangehaalde redenen om zich te verzetten tegen een overdracht naar de voor 

de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke lidstaat, in casu Polen, wensen we ook op te 

merken dat betrokkene hier vooreerst redenen aanhaalt die slaan op het inhoudelijke karakter van de 

asielaanvraag waarom betrokkene het land waarvan zij het staatsburgerschap verklaarde te bezitten of 

waar zij haar gewoonlijk verblijf zou hebben gehad, zou zijn ontvlucht. Deze inhoudelijke verklaringen 

voor de asielaanvraag worden niet in overweging genomen in het kader van de Dublinprocedure waarbij 

op basis van de bepalingen van Verordening 604/2013 de verantwoordelijke lidstaat voor de 

behandeling van de asielaanvraag wordt vastgesteld.” 

 

en 

 

“Verder verwijzen we naar de verklaring van betrokkene dat ze na overdracht aan Polen vreest 

gerepatrieerd te zullen worden door de Poolse instanties. Hieromtrent merken we op dat betrokkene 

geen concrete elementen of documenten aanbracht waaruit blijkt dat ze in Polen reeds in een 

repatriëringsprocedure vervat zit. Verder 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. 

Verder merken we op dat het indienen van een asielverzoek 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 
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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 Poolse 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 Polen 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 Polen 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 Polen 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. 

We benadrukken dat betrokkene verder geen gewag maakte van concrete ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens haar verblijf in Polen 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. Verder wijzen we op het feit dat in Polen, net zoals in andere lidstaten, soms problemen 

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

asielzoekers niet aantoont dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Polen dermate structurele tekortkomingen vertonen dat 

asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Polen worden overgedragen per definitie in 

een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het loutere feit dat nog 

opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende de opvang en behandeling van asielzoekers in Polen 

is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. Er zijn derhalve ons inzien dan ook 

geen redenen om te besluiten dat de betrokkene niet opnieuw toegang zal krijgen tot de procedure voor 

het bekomen van internationale bescherming en dat zij niet de aan haar hoedanigheid van asielzoeker 

verbonden en door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. We verwijzen hieromtrent ook 

nogmaals naar het AIDA-rapport over Polen waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat aan Polen 

overgedragen asielzoekers toegang hebben tot de asielprocedure indien ze dat wensen (“There is no 

information on obstacles in accessing the asylum procedure by the Dublin returnees”, AIDA-rapport, 

pagina 24 en “In a situation where an asylum seeker is transferred to Poland the Head of the Office of 

Foreigners lifts the previous decision of discontinuation of the proceedings and decides on its renewal”, 

pagina 25).” 

 

De Raad meent dat de redenen waarom verzoekster Oekraïne is ontvlucht en de redenen waarom zij 

niet naar haar land van herkomst terug wenst te gaan, betrekking hebben op het inhoudelijke karakter 

van verzoeksters asielaanvraag en in huidige stand van de procedure niet aan de orde zijn. De 

bestreden beslissing heeft immers enkel betrekking op de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van verzoeksters asielaanvraag. Verzoeksters opmerking dat in België het 

erkenningspercentage voor Oekraïners hoger ligt dan in Polen, doet geen afbreuk aan de regels 

opgenomen in de Dublin-III-Verordening aangaande de verantwoordelijke lidstaat. Verzoeksters 

verwijzing naar de inhoud van het gehoorverslag van haar zus bij het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, doet bijgevolg ook niet ter zake aangezien dit de inhoud betreft van de 

asielaanvraag van verzoeksters zus in België. Waar verzoekster kritiek uit op de inhoudelijke 

behandeling door de Poolse asielautoriteiten van de asielaanvragen van Oekraïense onderdanen, wordt 

opgemerkt dat asielzoekers in Polen een beroep kunnen instellen bij de daartoe bevoegde Poolse 

instanties en dat verzoekster tevens indien zij dit wenst, een vordering aanhangig kan maken bij 

internationale rechtscolleges. Het komt niet toe aan de Belgische autoriteiten of aan deze Raad om te 

functioneren als een beroepscollege tegen Poolse asielbeslissingen. 

 

Verzoekster toont met haar citaten uit internetartikelen niet aan dat zij in Polen geen toegang zou krijgen 

tot de asielprocedure of dat haar asielaanvraag niet zorgvuldig zou worden onderzocht. In dit verband 

moet er tevens op gewezen worden dat verzoekster verklaard heeft al twee asielprocedures te hebben 

doorlopen in Polen, die telkens tot een eindbeslissing hebben geleid en waar verzoekster voor de duur 

van deze procedure telkens in een opvangcentrum kon verblijven. Zij heeft geen melding gemaakt van 

slechte behandeling in deze centra. 

 

Verzoekster citeert vervolgens uit een rapport van Amnesty International, uit de informatie van het 

European Union Agency for fundamental Rights Monthly data collection, en uit het AIDA-rapport om aan 
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te tonen dat er tekortkomingen zijn in het Poolse asielsysteem: asielzoekers worden niet goed 

voorbereid op de gehoren, Dublin-terugkeerders worden vaak beschouwd als economische migranten in 

Polen waaraan verzoekster de vrees koppelt of zij wel een grondig onderzoek van haar asielaanvraag 

zal krijgen, meervoudige asielaanvragen hebben geen van rechtswege schorsend effect, de Poolse 

autoriteiten maken disproportioneel veel gebruik van detentie. 

 

Wat de detentie betreft, wordt opgemerkt dat verzoeksters citaten hoofdzakelijk betrekking hebben op 

families met kinderen, wat bij haar als alleenstaande 54-jarige vrouw zonder kinderen niet het geval is. 

Waar verzoekster in dit verband citeert uit het AIDA-rapport, wordt erop gewezen dat deze citaten eerst 

aangeven dat er geen cijfers voorhanden zijn voor 2014 en 2015, maar dat in 2013 “it cannot be said 

that the majority of asylum seekers in Poland were detained. There were no cases of overcrowding in 

detention centres that year.” (Er kan niet gezegd worden dat de meerderheid van de asielzoekers in 

Polen vastgehouden warden, er waren geen gevallen van overbevolking in de detentiecentra dat jaar. 

(eigen vertaling)). Verder geven de citaten weer dat vooraleer iemand in detentie geplaatst wordt, er 

eerst alternatieven worden gezocht. Inzake de Dublintransfers wordt verduidelijkt dat personen die op 

grond van de Dublin-III-Verordening overgebracht zullen worden naar een andere lidstaat, in detentie 

worden gehouden met het oog op de overdracht. Er wordt echter niet vermeld dat dit ook het geval is 

voor Dublin-terugkeerders die vanuit een andere lidstaat naar Polen terugkeren (p. 64). 

 

Dat meervoudige asielaanvragen geen van rechtswege schorsend effect hebben, kan verzoekster 

bezwaarlijk vermelden als een structureel tekort in de asielprocedure, aangezien deze mogelijkheid 

voorzien is in artikel 41 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 

juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de 

internationale bescherming (herschikking). 

 

Het ontbreken van een voorbereiding op het gehoor kan bezwaarlijk beschouwd worden als een 

tekortkoming die op systeemfouten duidt, en alleszins moet in dit verband worden opgemerkt dat 

verzoekster geen belang heeft bij het inroepen van dit argument, aangezien zij zelf al twee maal een 

asielprocedure heeft doorlopen in Polen en bijgevolg reeds op de hoogte is van het belang van de 

verhoren. 

 

Waar verzoekster aanvoert dat Dublin-terugkeerders vaak beschouwd worden als economische 

migranten en dat zij daarom mogelijk geen grondig onderzoek van haar asielaanvraag zal krijgen, moet 

er opnieuw op gewezen worden dat verzoekster zelf al twee maal een asielprocedure heeft doorlopen in 

Polen en dat ze niet heeft vermeld dat haar aanvraag niet grondig en individueel zou zijn onderzocht. De 

omstandigheid dat haar asielaanvragen werden afgewezen, wijzigt hier niets aan. 

 

In de bestreden beslissing wordt ook nog overwogen: 

 

“Verder merken we op dat de Poolse instanties instemden met de terugname van betrokkene op grond 

van artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013: “De verantwoordelijke lidstaat is verplicht 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.” Hieromtrent verwijzen we 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.” 

Het bovenstaande toont aan dat, in lijn met de verklaringen van betrokkene, het door betrokkene in 

Polen ingediende verzoek tot internationale bescherming inderdaad werd afgewezen door de Poolse 

instanties. Dit impliceert daarnaast ook dat de betrokkene na overdracht aan de Poolse instanties in 

Polen de mogelijkheid zal hebben om een nieuwe asielaanvraag in te dienen waarin zij haar actuele 

vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen aan de Zweedse (bedoeld wordt: de Poolse) autoriteiten. Indien 

betrokkene beslist om een nieuw verzoek tot internationale bescherming in te dienen in Polen zal dit 

verzoek door de Poolse instanties onderzocht worden. De Poolse 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. Dit impliceert dan ook dat 

betrokkene gemachtigd zal zijn om te verblijven in Polen in haar hoedanigheid van verzoeker van 

internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen.” 

 

en 
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“We benadrukken dat betrokkene verder geen gewag maakte van concrete ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens haar verblijf in Polen 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. Verder wijzen we op het feit dat in Polen, net zoals in andere lidstaten, soms problemen 

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

asielzoekers niet aantoont dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Polen dermate structurele tekortkomingen vertonen dat 

asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Polen worden overgedragen per definitie in 

een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het loutere feit dat nog 

opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende de opvang en behandeling van asielzoekers in Polen 

is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. Er zijn derhalve ons inzien dan ook 

geen redenen om te besluiten dat de betrokkene niet opnieuw toegang zal krijgen tot de procedure voor 

het bekomen van internationale bescherming en dat zij niet de aan haar hoedanigheid van asielzoeker 

verbonden en door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. We verwijzen hieromtrent ook 

nogmaals naar het AIDA-rapport over Polen waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat aan Polen 

overgedragen asielzoekers toegang hebben tot de asielprocedure indien ze dat wensen (“There is no 

information on obstacles in accessing the asylum procedure by the Dublin returnees”, AIDA-rapport, 

pagina 24 en “In a situation where an asylum seeker is transferred to Poland the Head of the Office of 

Foreigners lifts the previous decision of discontinuation of the proceedings and decides on its renewal”, 

pagina 25).” 

 

Het besluit van de verwerende partij dat verzoekster toegang heeft tot een daadwerkelijke 

asielprocedure, wordt derhalve niet onderuit gehaald. 

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij als asielzoeker bij overdracht naar Polen zal worden 

onderworpen aan onmenselijke en vernederende behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM en 

artikel 4 van het Handvest, omwille van de fundamentele of structurele tekortkomingen in de opvang en 

behandeling van asielzoekers, in het bijzonder Dublin-terugkeerders, aldaar. Er blijken geen ernstige en 

bewezen motieven om het bestaan van een systematische praktijk van schendingen aan te nemen en 

om aan te nemen dat zij, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een groep die wordt 

blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk.  

 

Verzoekster toont derhalve niet aan dat artikel 3.2, tweede lid van de Dublin-III-Verordening diende te 

worden toegepast. Een schending van deze bepaling kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.5. Aangezien geen systeemfouten worden aangetoond in de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen in Polen, moet worden nagegaan of de verwerende partij voldoende rekening 

heeft gehouden met de individuele situatie van de verzoekster in het licht van het gegeven dat zij als 

asielzoeker behoort tot een kwetsbare groep. 

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat verzoekster zelf verklaard heeft reeds twee maal een asielaanvraag 

te hebben ingediend in Polen, die behandeld werd maar afgewezen. Tijdens de behandeling van deze 

asielprocedures verklaarde zij drie à vier maanden in een opvangcentrum in Polen verbleven te hebben 

en vervolgens tien maanden in een opvangcentrum (gehoorverslag DVZ, vraag 22).  

 

In de bestreden beslissing wordt omtrent de individuele omstandigheden van verzoekster als volgt 

gemotiveerd: 

 

“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 en 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. De betrokkene stelde hieromtrent dat zij 

besloot in België asiel te vragen omdat ze te weten kwam dat haar zus reeds in België verblijft. Ze 

stelde verder dat ze haar zus sinds 2014 niet meer gezien heeft waardoor ze zich eenzaam voelt. 

Daarnaast verklaarde betrokkene dat ze een toenemende blindheid heeft en dat ze graag bij haar in 

België verblijvende zus wil zijn. Betreffende een overdracht naar Polen in het kader van Verordening 

604/2013 uitte betrokkene bezwaar gebaseerd op het feit dat ze door de Poolse instanties naar 

Oekraïne gerepatrieerd zal worden. Ze verklaarde desbetreffend dat haar leven in Oekraïne in gevaar 

is. Ze verduidelijkte verder dat de Poolse instanties haar informeerde dat ze in een ander deel van 
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Oekraïne kan gaan wonen maar betrokkene verklaarde dat ze daar dan beschouwd zal worden als een 

separatist vermits ze van een specifiek deel van Oekraïne afkomstig is. 

Betrokkene verklaarde dus een in België verblijvende zus te hebben. Onderzoek toont aan dat de zus 

van betrokkene (B., T., 25.05.1962, Oekraïne) op 05.08.2015 asiel vroeg in België waarna het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) op 27.05.2016 besloot om de 

subsidiaire bescherming toe te kennen aan de zus van betrokkene. Bijgevolg verblijft de zus van 

betrokkene te Luik (BE). 

(…) 

Betrokkene verklaarde tijdens haar gehoor in België dat ze besloot in België asiel te vragen omdat ze te 

weten kwam dat haar zus reeds in België verblijft en dat ze graag bij haar zus wil zijn. Hieromtrent 

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 zus 

van de betrokkene kan ten overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals 

omschreven in artikel 2,g) van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in 

dit geval niet van toepassing zijn. 

Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 

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

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

Verordening 604/2013. Artikel 17(2) stelt 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 Polen verantwoordelijk werd voor de behandeling 

van de asielaanvraag van de betrokkene en dat Polen 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. 

We benadrukken hierbij dat betrokkene tijdens haar gehoor verklaarde een toenemende blindheid te 

hebben alsook problemen met haar ruggengraat en benen. Ze stelde desbetreffend ook een afspraak te 

hebben bij een oogspecialist in België d.d. 27.12.2016. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat 

betrokkene tot op heden in het kader van haar asielprocedure geen medische attesten of andere 

documenten aanbracht betreffende haar gezondheidssituatie. Daarnaast verblijft betrokkene niet bij 

haar in België verblijvende zus maar verblijft ze in een opvangcentrum in België en is betrokkene, 

ondanks de haar verklaarde gezondheidsproblemen, in staat geweest om individueel naar Polen te 

reizen alsook verder door te reizen naar Duitsland en Nederland en heeft ze reeds sinds lange tijd op 

verscheidene plaatsen in Europa verbleven zonder de aanwezigheid van haar zuster. 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 en haar in België verblijvende zus zou bestaan. Net zoals het feit dat betrokkene tijdens 

haar gehoor verklaarde zich eenzaam te voelen en graag bij haar zus wenst te zijn kan doen besluiten 

dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen betrokkene en haar in België verblijvende zus. 

Verder zijn we ook niet in bezit van een schriftelijke verklaring van de zus van betrokkene ter zake en 

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.  

(…) 

Tot slot verwijzen we nogmaals naar de door betrokkene aangehaalde problemen in verband met haar 

gezondheidstoestand en het feit dat ze tijdens haar gehoor stelde bijna blind te zijn alsook problemen te 

hebben met haar ruggengraat en benen. Betrokkene stelde verder ook dat ze desbetreffend een 

afspraak heeft met een oogspecialist in België maar we benadrukken dat er tot op heden in het kader 

van de asielprocedure van betrokkene geen medische attesten of andere documenten werden 

aangebracht die aanleiding geven om te besluiten dat redenen betreffende de gezondheid van 

betrokkene een overdracht aan Polen zouden verhinderen of dat de betrokkene vanwege 

gezondheidsredenen bij overdracht risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 
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We wijzen er verder ook op dat asielzoekers in Polen toegang hebben tot gezondheidszorg onder 

dezelfde voorwaarden als Poolse staatsburgers. Gezondheidszorg wordt verstrekt via medische posten 

in de opvangcentra en asielzoekers kunnen terecht bij instellingen, die werden gecontracteerd door het 

Centraal Klinisch Hospitaal en waarmee het Bureau voor Vreemdelingen een overeenkomst afsloot 

betreffende de verlening van medische zorgen aan asielzoekers (“Access to health care for asylum 

seekers is guaranteed in the national legislation to the same extent as for Polish nationals, who have 

health insurance. Health care for asylum seekers is publicly funded. Basic health care is organised in 

medical offices within each of the reception centres. 

Moreover, asylum seekers can benefit from medical assistance granted in institutions contracted by the 

Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior, with whom the Office for Foreigners has signed an 

agreement to coordinate medical care for asylum seekers”, AIDA-rapport, pagina 60). Tevens zullen de 

Poolse autoriteiten ten minste drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van 

betrokkene. “ 

 

Verzoekster voert aan dat zij een bijzonder kwetsbaar profiel heeft omwille van haar visuele handicap en 

dat zij bij haar zus wenst te blijven die in België de subsidiaire beschermingsstatus toegewezen kreeg. 

Verzoekster stelt dat de verwerende partij kennis had moeten hebben van haar visuele handicap, omdat 

haar zus dit indertijd gemeld heeft tijdens haar asielinterview. Aan verzoekster zelf werden tijdens haar 

interview geen medische attesten gevraagd. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier (Dublininterview van 13 december 2016) blijkt dat 

verzoekster het volgende verklaard heeft: 

 

“31. Is er een specifieke reden waarom u precies in België een asielaanvraag wil indienen? 

Ik ben te weten gekomen dat mijn zus in België is. Sinds 2014 heb ik haar niet meer gezien en ik voelde 

me eenzaam. Mijn blindheid neemt toe en ik wil graag met mijn zus zijn. 

32. Hoe is uw gezondheidstoestand? 

Ik ben bijna blind en ik heb problemen met mijn ruggegraat en benen. 

Volgt hiervoor een behandeling? Ik heb een afspraak gemaakt op 27/12/2016 bij een oogspecialist.” 

 

De verwerende partij betwist niet dat verzoekster oogproblemen heeft. Wat betreft de afspraak bij een 

oogspecialist op 27 december 2016, blijkt uit de stukken van het administratief dossier niet dat 

verzoekster als gevolg hiervan een medisch attest heeft voorgelegd. De verwerende partij was bijgevolg 

niet in het bezit van enig medisch attest van verzoekster. Het is aan de asielzoeker zelf om 

desgevallend aan te tonen dat hij gezondheidsproblemen heeft. Alleszins voegt verzoekster het verslag 

van haar bezoek bij een oogspecialist wel toe bij huidig verzoekschrift, maar uit dit verslag van 28 

december 2016 blijkt niets meer dan dat bevestigd wordt dat zij bijna blind is (ze ziet niet uit haar 

rechteroog en haar linkeroog heeft slechts een zicht van 1/10) en dat haar brillenglazen momenteel nog 

steeds aangepast zijn. Een medisch attest van 16 januari 2017 betreft een hersenscan waarin vermeld 

wordt dat alles normaal is. Deze medische attesten zijn bijgevolg niet van aard om een ander licht te 

werpen op verzoeksters gezondheidstoestand en op de motieven van de bestreden beslissing in dit 

verband. 

 

De omstandigheid dat verzoekster vermeldt dat ze in Polen gehospitaliseerd wilde worden maar dat er 

geen plaats voor haar was in het ziekenhuis, heeft zij niet vermeld tijdens haar gehoor op 13 december 

2016 en toont niet aan dat zij in Polen niet de vereiste medische zorgen zou kunnen verkrijgen en dat de 

vaststelling in de bestreden beslissing “Gezondheidszorg wordt verstrekt via medische posten in de 

opvangcentra en asielzoekers kunnen terecht bij instellingen, die werden gecontracteerd door het 

Centraal Klinisch Hospitaal en waarmee het Bureau voor Vreemdelingen een overeenkomst afsloot 

betreffende de verlening van medische zorgen aan asielzoekers” niet correct zou zijn. Verzoekster 

maakt immers met haar bewering in het verzoekschrift geenszins aannemelijk dat zij omwille van haar 

status als asielzoeker niet gehospitaliseerd zou kunnen worden. Doorgaans is het een dokter die 

oordeelt over de al dan niet bestaande nood aan hospitalisatie van een patiënt en gebeurt een 

hospitalisatie niet louter op wens van de patiënt. Bovendien lijkt de loutere opmerking “dat er geen 

plaats voor haar was in het ziekenhuis” er enkel op te wijzen dat het ziekenhuis volzet was, wat niet 

meebrengt dat zorgen geweigerd zouden worden aan asielzoekers. 

 

Tevens wordt erop gewezen dat, waar verzoekster aanvoert dat zij zeer kwetsbaar is en haar zus nodig 

heeft, wordt opgemerkt dat uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster daarin zelf verklaart dat zij 

ondanks haar handicap erin slaagde om door meerdere EU-landen te reizen en sinds 2014 gescheiden 

leefde van haar zus. Hieruit blijkt dat verzoekster ook zonder haar zus kan functioneren. Wat artikel 17 
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van de Dublin-III-Verordening betreft, wordt erop gewezen dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk 

wordt vermeld dat Polen België niet vroeg de asielaanvraag van verzoekster te behandelen met 

toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in België verblijvend familielid. De 

schending van deze bepaling kan niet worden aangenomen. Wat artikel 16 van de Dublin-III-

Verordening betreft, wordt verwezen naar de bespreking van het tweede middel. 

 

Hoewel verzoekster als asielzoeker behoort tot een kwetsbare groep die bijzondere bescherming 

vereist, kan verzoekster niet zonder meer betogen dat dit meebrengt dat de Poolse autoriteiten niet 

bevoegd kunnen zijn voor de behandeling van haar asielaanvraag. De Poolse autoriteiten hebben 

ingestemd met de terugname van verzoekster en in de bestreden beslissing wordt vermeld dat zij ten 

minste drie werkdagen vooraf in kennis zullen worden gesteld van de overdracht van verzoekster. 

Verzoekster die zelfstandig kan reizen zoals ze zelf aangeeft in het verzoekschrift, toont niet aan dat zij 

dergelijke specifieke noden heeft op materieel, fysiek of psychologisch vlak dat er sprake is van een 

extreme kwetsbaarheid die noodzaakt dat in casu bijkomende concrete en individuele waarborgen 

moeten worden verkregen over de specifieke omstandigheden waarin zij zal worden opgevangen (cf. 

EHRM A.S/Zwitserland, 30 juni 2015; EHRM 13 januari 2015, A.M.E/Nederland; EHRM 4 november 

2014, Tarakhel/Zwitserland). 

 

Verder blijkt uit recente rechtspraak dat het EHRM bevestigt dat de overdracht van volwassen 

alleenstaande asielzoekers, ongeacht of ze mannelijk dan wel vrouwelijk zijn, inclusief die asielzoekers 

die medische behandeling nodig hebben maar niet ernstig ziek zijn, geen aanleiding geeft tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en 

Italië, §§ 15, 34 en 36).  

 

Gelet op het bovenstaande dient te worden vastgesteld dat verzoekster noch met haar verwijzing naar 

algemene rapporten noch met haar betoog aangaande haar individuele situatie het individuele karakter 

van het risico op een schending van artikel 3 van het EVRM aantoont.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de risico’s bij verwijdering naar Polen door de verwerende 

partij werden nagegaan, zowel wat betreft een eventuele systematische praktijk van schendingen als 

wat betreft een risico op schending van artikel 3 van het EVRM omwille van omstandigheden eigen aan 

haar geval.  

 

Uit wat hierboven wordt besproken, blijkt dat de gemachtigde wel degelijk ernstig heeft onderzocht of 

verzoekster, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, bij haar overdracht naar Polen zal worden 

blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen, hetzij omwille van haar persoonlijke 

omstandigheden, hetzij omwille van ernstige en/of structurele gebreken of tekortkomingen in de 

opvangomstandigheden of asielprocedure.  

 

Noch het betoog van verzoekster noch het administratief dossier bevat elementen die er op wijzen dat 

zij bij een overdracht naar Polen omwille van omstandigheden eigen aan haar geval het risico loopt op 

een schending van artikel 3 van het EVRM. Verzoekster toont verder niet aan dat de omstandigheden 

van opvang of de asielprocedure dermate zijn dat deze als strijdig met artikel 3 van het EVRM moeten 

worden beschouwd. Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekster geen 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt en bijgevolg evenmin artikel 4 van het 

Handvest dat met artikel 3 van het EVRM overeenstemt.  

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij de bestreden beslissing niet zorgvuldig 

heeft voorbereid, noch dat de bestreden beslissing is gestoeld met miskenning van de voorliggende 

gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en de materiële motiveringsplicht blijkt niet.  

 

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoekster op het eerste gezicht geen 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt en bijgevolg evenmin artikel 4 van het 

Handvest dat met artikel 3 van het EVRM overeenstemt. 

 

In dit licht maakt verzoekster evenmin aannemelijk dat de verwerende partij artikel 17 van de Dublin-III-

Verordening heeft miskend of haar discretionaire bevoegdheid in het toepassen van deze 

soevereiniteitsclausule heeft miskend. 
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3.1.3.6. Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk 

bestuur waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor 

hem nadelige individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst er op dat volgens vaste rechtspraak 

van het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht vormt (HvJ 22 november 

2012, C-277/11, M.M., ro. 81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die 

bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest.  

 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86).  

 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak).  

 

In casu wordt niet betwist dat het hoorrecht van toepassing is. Uit de stukken van het dossier blijkt dat 

verzoekster werd gehoord op 13 december 2016, voorafgaand aan de bestreden beslissing van 19 

januari 2017. Tijdens dit verhoor werd onder meer gevraagd naar haar gezondheidstoestand, haar 

familiale toestand, of er specifieke redenen zijn waarom zij precies in België een asielaanvraag wil 

indienen en of zij redenen heeft om zich te verzetten tegen een overdracht naar Polen, de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor haar asielaanvraag. Verzoekster heeft zich kunnen uitspreken over al deze 

zaken. Verzoeksters bewering in het verzoekschrift dat zij niet in staat was om haar standpunt effectief 

kenbaar te maken, betreft de medische attesten. Zoals reeds gesteld heeft verzoekster meegedeeld dat 

zij op 26 december 2016 een dokter zou zien, beschikt zij over een medisch attest van 27 december 

2016 maar heeft zij nagelaten om dit medisch attest aan de verwerende partij te bezorgen, die daar 

desgevallend nog voor het nemen van de bestreden beslissing op 19 januari 2017 rekening mee had 

kunnen houden. Het komt verzoekster toe om de medische attesten waarover zij beschikt, voor te 

leggen. Volledigheidshalve wordt herhaald dat dit medisch attest bevestigt dat verzoekster bijna blind is, 

wat zij ook heeft meegedeeld tijdens haar Dublin-interview en waarmee dus rekening werd gehouden. 

 

Een schending van het hoorrecht en van artikel 41 van het Handvest kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.7. Voor wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM en de artikelen 9 en 16 

van de Dublin-III-Verordening, wordt verwezen naar de bespreking van het tweede middel. 

 

3.1.3.8. Verzoekster voert de schending aan van artikel 4 van de Dublin-III-Verordening dat betrekking 

heeft op het recht op informatie. Verzoekster laat echter na om de schending van deze bepaling met 

concrete gegevens uit te werken. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet 

moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten 

die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling 

moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de 

wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618). Dit is in casu niet 

het geval. Dit onderdeel van het enig middel is onontvankelijk. 

 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de bespreking onder punt 3.1.3.6. van dit arrest van de 

aangevoerde schending van artikel 41 van het Handvest. 

 

Het eerste middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“II. Tweede grief 

 

De bestreden beslissing houdt geen, minstens onvoldoende rekening, met artikel 8 EVRM, artikel 22 

van de Grondwet en artikelen 9 en 16 van Verordening Dublin III. 
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Er blijkt nochtans uit het CGVS gehoorverslag van de zus van verzoekster dat (p.3-4): 

- ze woonden samen al vele jaren in een appartement voordat ze samen uit Donetsk moesten vluchten 

in 2014 omwille van de oorlog 

- die zus lijdt aan een longkanker. Gezien haar ernstige ziek, moest verzoekster werken ondanks haar 

toenemende blindheid 

- ze hebben geen gezinsleden meer in Oekraïne behalve hun moeder die aan een serieus hoofdletsel 

lijdt (omwille van een aanval gedurende het conflict) en een zoon die in Donetsk woont. Ze zijn beide 

van echt gescheiden. 

- de zus van verzoekster wordt diep ontroerd door de scheiding met haar zus (ze huilde tijdens het 

gehoor) 

De verzoekster verklaarde tijdens het Dublin gehoor zich eenzaam te voelen zonder haar zus en dat ze 

graag bij haar wenst te zijn. Ze verklaarde ook dat ze geen contact meer heeft met familieleden in 

Oekraïne. 

De tegenpartij had onbetwist kennis moeten hebben van deze elementen en de nauwe relatie van 

verzoekster met haar tweelingzus. In casu, blijkt er niet uit de motivatie van de bestreden beslissing dat 

de tegenpartij een grondig en zorgvuldig onderzoek van deze elementen van privéleven heeft gedaan. 

Zoals vermeld, werd weinig vragen gesteld gedurende het Dublin interview en verzoekster niet in staat 

was om haar standpunt effectief kenbaar te maken voor de beslissing. De verzoekster wil graag 

toevoegen dat ze voor elkaar hebben altijd gezorgd. Ze probeerde om haar zus terug te vinden en ze 

wist niet dat ze in België was. 

Overeenkomstig artikel 9 Dublin III Verordening is België de verantwoordelijke lidstaat voor behandeling 

van de asielaanvraag indien overige gezinsleden reeds internationale bescherming - erkenning als 

vluchteling of subsidiaire bescherming - in België genieten, op voorwaarde dat de gezinsleden hiertoe 

schriftelijk hebben ingestemd. Het begrip "gezinslid" kan in casu niet restrictief geïnterpreteerd worden. 

Immers, artikel 9 Dublin III Vo, dient ook in samenhang gelezen te worden met overweging 15 van deze 

Verordening welke stelt dat "de gezamenlijke behandeling van verzoeken om internationale 

bescherming van de leden van een gezin door dezelfde lidstaat zorgt ervoor dat de verzoeken grondig 

worden behandeld en de beslissingen daarover coherent zijn en dat gezinsleden niet van elkaar worden 

gescheiden." 

Overeenkomstig artikel 16 Dublin III Verordening “1. Wanneer, wegens een zwangerschap, een 

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

van de hulp van zijn kind, broer of zus of ouder dat of die wettig verblijft in een van de lidstaten, of het 

kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker dat of die wettig verblijft in een van de lidstaten 

afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, zorgen de lidstaten er normaliter voor dat de verzoeker kan 

blijven bij of wordt verenigd met dat kind, die broer of zus, of die ouder, op voorwaarde dat er in het land 

van herkomst familiebanden bestonden, het kind, de broer of zus, of de ouder of de verzoeker in staat is 

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

wensen. 

2. Wanneer het kind, de broer of zus, of de ouder, bedoeld in lid 1, wettig verblijft in een andere lidstaat 

dan de lidstaat waar de verzoeker zich ophoudt, is de lidstaat waar het kind, de broer of zus, of de ouder 

wettig verblijft, de verantwoordelijke lidstaat, tenzij de gezondheidstoestand van de verzoeker hem 

gedurende een significante tijdsspanne belet naar die lidstaat te reizen. In dat geval is de lidstaat waar 

de verzoeker zich ophoudt de verantwoordelijke lidstaat. Dit brengt voor deze lidstaat niet de 

verplichting met zich mee dat het kind, de broer of zus, of de ouder naar die lidstaat moeten worden 

gebracht.” 

Naast de gewone affectieve banden, wordt het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

aangetoond. Beide zussen zijn emotioneel en fysiek verzwakt door her oorlog en door hun ziektoestand 

en hebben van elkaar nodig. 

Overeenkomstig vaste rechtspraak van het EHRM valt zulke band van afhankelijkheid onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM, Mokrani t. Frankrijk). 

De weigering van het verblijfsrecht en aldus de inmenging in het recht op het gezinsleven van de 

verzoekende partij is disproportioneel ten opzichte van het rechtsbelang dat de overheid inroept ter 

rechtvaardiging van die inmenging. Het recht op eerbiediging van privéleven en gezinsleven wordt door 

de bestreden beslissing getroffen in strijd met artikel 8 EVRM. 

Uw Raad heeft reeds beoordeeld in een zaak waarin het familieleven werd aangevoerd tussen de 

verzoekende partij en hun verblijvende in België broer en zussen tegen een bijlage 26quater (RVV, 

n°149.246, 8 juli 2015). 

«S’agissant de la vie familiale de la partie requérante avec ses frères et soeurs, le Conseil observe que 

s’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien familial entre 

des conjoints, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la 

relation entre parents majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour européenne des 
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Droits de l’homme considère que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Dans 

l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes 

les indications que la partie requérante apporte à cet égard, par exemple la cohabitation, la dépendance 

financière, la dépendance du parent vis-à-vis du membre de sa famille ou les liens réels entre parents. 

3.3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le requérant a insisté sur sa situation familiale 

particulière, éléments dont la partie défenderesse était informée, ainsi qu’il ressort du dossier 

administratif et de la motivation de l’acte attaqué. Le Conseil constate, en effet, que la partie requérante 

a précisé lors de son interview Dublin, être venue en Belgique au motif que son frère et ses deux soeurs 

résident en Belgique et que deux d’entre eux sont reconnus réfugiés. S’il ne ressort pas de cette 

entrevue que le requérant ait fait valoir des liens de dépendance financière ou matérielle particuliers vis-

à-vis de sa fratrie, il convient néanmoins de constater que le conseil du requérant a fait valoir, dans un 

courriel daté du 21 janvier 2015 dont fait état l’acte attaqué, que le requérant a deux soeurs et un frère 

en Belgique, qu’il n’a d’autre famille en Europe, qu’il a fui l’Irak alors que le Daesh était aux portes de 

son village et que « dans le désordre, son père, son frère, son épouse et ses trois enfants (soit les 

seules derniers membres de sa famille résidant en Irak) se sont dispersés et il n’a plus aucune nouvelle 

d’eux », que « vu les atrocités commises par le Daesh à l’égard des Yézidis, il n’est même pas encore à 

l’aise ici en Belgique à l’égard de la communauté musulmane » et que « la présence de ses proches 

parents à ses côtés l’aide à le rassurer». […] 

3.3.3. Le Conseil constate que la partie défenderesse a estimé à cet égard, dans la décision entreprise, 

que les liens qui unissent le requérant « à ses soeurs et son frère ne sortent pas du cadre des liens 

affectifs normaux ». 

Le Conseil relève néanmoins que le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation particulière, 

étant Yézidi originaire d’Irak et ayant dû fuir le Daesh, alors que son père, son frère, son épouse et ses 

trois enfants, seuls membres restants de sa famille en Irak, se sont dispersés et que le requérant n’a 

plus de nouvelles de leur part. Il entend établir une dépendance psychologique avec son frère et ses 

soeurs résidant en Belgique. 

Le Conseil constate que ce contexte spécifique du requérant, Yezidi ayant fui le Daesh et ayant perdu 

une grande partie de sa famille ne ressort aucunement de la motivation de l’acte attaqué. 

Au vu de ces éléments particuliers, personnels et concrets, le Conseil estime qu’il appartenait à la partie 

défenderesse de faire un examen sérieux et rigoureux des éléments ainsi évoqués qui touchent à la vie 

familiale que le requérant dit entretenir avec son frère et ses soeurs avant de prendre l’acte attaqué, en 

tenant compte du contexte particulier dans lequel se trouve le requérant et dont la partie défenderesse 

était dûment informée, et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué qu’un tel examen a été 

effectué. » (C.C.E., n°149.246, 8 juillet 2015). » 

Dezelfde conclusie moet in die zaak getrokken worden. 

Aangezien de tegenpartij geen rekening gehouden heeft met de bovenvermelde elementen, is de 

bestreden beslissing gesteund op manifest onvolledige feitelijke gegevens zodat een schending van de 

materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht kan worden weerhouden (artikel 62; artikel 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 geschonden) en schendt de bestreden beslissing artikel 8 EVRM, artikel 

22 van de Grondwet en artikel 9 en 16 van Verordening Dublin III.” 

 

3.2.2. In de nota verwijst de verwerende partij naar het arrest nr. 181 462 van 30 januari 2017. 

 

3.2.3.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van 

artikel 22 van de Grondwet en van de artikelen 9 en 16 van de Dublin-III-Verordening. 

 

Verzoekster wijst op de relatie met haar zus, met wie zij tot in 2014 samengeleefd heeft. Verzoekster 

meent dat de artikelen 9 en 16 van de Dublin-III-Verordening van toepassing zijn, evenals artikel 8 van 

het EVRM, omdat het bestaan wordt aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid: beide 

zussen zijn emotioneel en fysiek verzwakt door de oorlog en hun ziektes en hebben elkaar nodig. 

 

3.2.3.2. Artikel 9 van de Dublin-III-Verordening luidt als volgt: 

 

“Gezinsleden die internationale bescherming genieten 

Wanneer een gezinslid van de verzoeker, ongeacht of het gezin reeds in het land van oorsprong was 

gevormd, of als persoon die internationale bescherming geniet is toegelaten voor verblijf in een lidstaat, 

is deze lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, 

mits de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dat wensen.” 
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De definitie van “gezinsleden” wordt gegeven in artikel 2, g) van de Dublin-III-Verordening en omvat 

enkel de echtgenoot of de niet-gehuwde partner, de minderjarige kinderen, de vader of moeder van 

minderjarige asielzoekers, de vader of moeder van een minderjarige die internationale bescherming 

geniet.  

 

De Raad merkt op dat meerderjarige zussen hierin niet vermeld worden. Bijgevolg is artikel 9 van de 

Dublin-III-Verordening niet van toepassing op verzoekster en kon in de bestreden beslissing zonder 

miskenning van dit artikel het volgende gesteld worden: 

 

“Betrokkene verklaarde tijdens haar gehoor in België dat ze besloot in België asiel te vragen omdat ze te 

weten kwam dat haar zus reeds in België verblijft en dat ze graag bij haar zus wil zijn. Hieromtrent 

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 zus 

van de betrokkene kan ten overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals 

omschreven in artikel 2,g) van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in 

dit geval niet van toepassing zijn.” 

 

3.2.3.3. Artikel 16 van de Dublin-III-Verordening luidt als volgt: 

 

“1. Wanneer, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware 

handicap of hoge leeftijd, een verzoeker afhankelijk is van de hulp van zijn kind, broer, zus of ouder dat 

of die wettig verblijft in een van de lidstaten, of het kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker 

dat of die wettig verblijft in een van de lidstaten afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, zorgen de 

lidstaten er normaliter voor dat de verzoeker kan blijven bij of wordt herenigd met dat kind, die broer of 

zus, of die ouder, op voorwaarde dat er in het land van herkomst familiebanden bestonden, het kind, de 

broer of zus, of de ouder of de verzoeker in staat is voor de afhankelijke persoon te zorgen en de 

betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen.” 

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband het volgende overwogen: 

 

“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 17(2) stelt 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 Polen verantwoordelijk werd voor de behandeling 

van de asielaanvraag van de betrokkene en dat Polen 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. 

We benadrukken hierbij dat betrokkene tijdens haar gehoor verklaarde een toenemende blindheid te 

hebben alsook problemen met haar ruggengraat en benen. Ze stelde desbetreffend ook een afspraak te 

hebben bij een oogspecialist in België d.d. 27.12.2016. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat 

betrokkene tot op heden in het kader van haar asielprocedure geen medische attesten of andere 

documenten aanbracht betreffende haar gezondheidssituatie. Daarnaast verblijft betrokkene niet bij 

haar in België verblijvende zus maar verblijft ze in een opvangcentrum in België en is betrokkene, 

ondanks de haar verklaarde gezondheidsproblemen, in staat geweest om individueel naar Polen te 

reizen alsook verder door te reizen naar Duitsland en Nederland en heeft ze reeds sinds lange tijd op 

verscheidene plaatsen in Europa verbleven zonder de aanwezigheid van haar zuster. 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 en haar in België verblijvende zus zou bestaan. Net zoals het feit dat betrokkene tijdens 

haar gehoor verklaarde zich eenzaam te voelen en graag bij haar zus wenst te zijn kan doen besluiten 

dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen betrokkene en haar in België verblijvende zus. 
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Verder zijn we ook niet in bezit van een schriftelijke verklaring van de zus van betrokkene ter zake en 

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.”  

 

Zoals hierboven reeds gesteld bij de bespreking van het eerste middel, stelt verzoekster zelf in het 

verzoekschrift dat zij zelfstandig door verschillende EU-lidstaten gereisd heeft en dat zij sinds 2014 

gescheiden leeft van haar zus. Bijgevolg is de overweging in de bestreden beslissing “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 en haar in België verblijvende zus zou bestaan. Net zoals het feit dat betrokkene tijdens 

haar gehoor verklaarde zich eenzaam te voelen en graag bij haar zus wenst te zijn kan doen besluiten 

dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen betrokkene en haar in België verblijvende zus.” 

correct en niet kennelijk onredelijk. Tevens blijkt uit de stukken van het administratief dossier niet dat 

zowel verzoekster als haar zus hierom schriftelijk verzocht hebben, zodat ook de overweging van de 

verwerende partij dat zij niet in bezit is van een schriftelijke verklaring van de zus van betrokkene ter 

zake, correct is. Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat de e-mail van 28 januari 2017 van de 

zus gericht tot de advocaat van verzoekster, daterend van na de bestreden beslissing en 

correspondentie betreffende tussen een familielid van verzoekster en de advocaat, niet als zulk stuk kan 

worden beschouwd. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat waar verzoekster in het verzoekschrift met een verwijzing naar 

de ziekte van haar zus zou doelen op het feit dat haar zus van haar afhankelijk is, moet worden 

vastgesteld dat uit de stukken van het administratief dossier niet blijkt dat zij dit heeft meegedeeld aan 

het bestuur. Ten overvloede wordt opgemerkt dat ook verzoeksters zus reeds van in 2014 gescheiden 

leeft van verzoekster en er dus geen afhankelijkheid wordt aangetoond van de zus tegenover 

verzoekster. 

 

De schending van artikel 16 van de Dublin-III-Verordening kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.3.4. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 
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een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande, en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Verzoekster stelt dat zij in België een tweelingzus heeft die hier legaal verblijft als subsidiair erkende en 

dat de zussen elkaar nodig hebben. Verzoekster is omwille van haar gezondheidstoestand afhankelijk 

van haar zus en haar zus is zelf ook ziek. 

 

In de bestreden beslissing wordt over dit vermeend gezins- of familiaal leven overwogen wat hierboven 

weergegeven wordt bij de bespreking van de artikelen 9 en 16 van de Dublin-III-Verordening. Hieruit 

blijkt dat de verwerende partij niet aanvaardt dat er sprake is van een band van afhankelijkheid tussen 

verzoekster en haar zus. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk, noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie.    

 

Waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen, tussen 

meerderjarige kinderen onderling en tussen verwanten. Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM 

(EHRM, Onur v. het Verenigd Koninkrijk, 2009; EHRM, Slivenko v. Letland, 2003; Mole N., Asylum and 

the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan 

slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd familie- en gezinsleven tussen ouders en 

meerderjarige kinderen en tussen verwanten worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een 

vorm van afhankelijkheid blijkt. Bij de beoordeling of er al dan niet een familie- en gezinsleven bestaat, 

moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt, zoals onder andere het samenwonen, de (financiële) afhankelijkheid en de reële banden 

tussen ouder en kind en tussen verwanten. In casu stelt verzoekster dat beide zussen emotioneel van 

elkaar afhankelijk zijn en dat verzoekster omwille van haar gezondheidstoestand afhankelijk is van haar 

zus. Uit de stukken van het dossier blijkt niet dat verzoekster en haar zus in België op hetzelfde adres 

verbleven. Evenmin wordt een financiële afhankelijkheid aangetoond. Er wordt herhaald dat verzoekster 

en haar zus gescheiden leven sinds 2014 en dat verzoekster op zelfstandige wijze door Europa kon 

reizen, zodat niet blijkt dat zij omwille van medische redenen afhankelijk is van haar zus. Verzoekster 

vermeldt dat haar zus ziek is, maar in dat verband moet vastgesteld worden dat deze zus omwille van 

haar ziekte blijkbaar verzoekster ook niet nodig had. Verzoekster heeft dit niet vermeld tijdens het 

gehoor en dit blijkt niet uit de stukken van het dossier. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 32 

 

In casu dient bijgevolg vastgesteld te worden dat er geen beschermenswaardig familieleven is. Een 

schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond, evenmin als van artikel 22 van de 

Grondwet, dat een gelijkaardige bepaling inhoudt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien april tweeduziend zeventien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


