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 nr. 185 773 van 24 april 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 20 april 2017 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater) van 12 april 2017. De bestreden beslissing werd aan verzoeker dezelfde dag ter 

kennis gebracht.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. BAERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 april 2017 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) . 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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

heer(1), die verklaart te heten(1): naam : D. voornaam : S. S.  geboortedatum : 08.10.1965 

geboorteplaats : G. nationaliteit : Russische Federatie Alias: D., S.-S. 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 Russisch staatsburger van Tsjetsjeense afkomst verklaart te zijn, werd op 14.02.2017 door onze 

diensten geregistreerd en vroeg op 17.02.2017 asiel in België. Het vingerafdrukkenonderzoek toonde 

aan dat de vingerafdrukken van betrokkene op 15.05.2016 in Polen geregistreerd werden omwille van 

een asielaanvraag. Op 02.03.2017 werd betrokkene gehoord in het kader van zijn asielprocedure in 

België. Hierin verklaarde hij op 30.04.2016 vertrokken te zijn vanuit Tsjetsjenië en stelde hij per auto en 

trein naar Polen te zijn gereisd met een transit via Ingoesjetië (RUS), Moskou (RUS) en Brest (BLR). 

Het vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 15.05.2016 asiel vroeg in Polen. 

Betrokkene bevestigde het feit dat zijn vingerafdrukken geregistreerd werden in Polen en dat hij reeds 

eerder asiel vroeg daar. Hij verklaarde in Polen reeds twee keer een negatieve beslissing te hebben 

verkregen betreffende zijn asielprocedure en verklaarde tot 11.02.2017 in Polen in een opvangcentrum 

te Linin (PL) te hebben verbleven. Vervolgens reisde betrokkene per taxi verder door naar België met 

een transit via Duitsland. Betrokkene verklaarde op 12.02.2017 gearriveerd te zijn in België en vroeg 

asiel in België op 17.02.2017. Tijdens zijn gehoor in België werd aan betrokkene gevraagd vanwege 

welke specifieke reden(en) hij besloot asiel te vragen in België en of hij met betrekking tot 

omstandigheden en opvang of van behandeling redenen heeft die volgens hem verzet tegen een 

overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat in het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen. De 

betrokkene stelde hieromtrent dat hij besloot in België asiel te vragen omdat zijn broers reeds in België 

wonen en uitte omwille van diezelfde reden ook verzet tegen een overdracht naar Polen in het kader 

van Verordening 604/2013. Betrokkene verklaarde dus twee in België verblijvende broers te hebben. 

Onderzoek bij onze diensten toont aan dat de broer van betrokkene (D. S. A., 31.05.1973, Russische 

Federatie) op 28.12.2006 asiel vroeg in België en zijn asielprocedure werd op 03.12.2010 definitief 

negatief bevonden door de Belgische instanties. Echter werd de broer van betrokkene 15.03.2012 

geregulariseerd in het kader van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 waardoor de broer van 

betrokkene over verblijfsrecht beschikt in België en samen met zijn gezin te Namen (BE) verblijft. Een 

andere broer van betrokkene (D. S. K. M., 18.03.1969) beschikt over de Belgische nationaliteit en 

verblijft samen met zijn gezin te S.  (BE). In een schriftelijke tussenkomst van de advocaat van 

betrokkene d.d. 27.03.2017 werden onze diensten gevraagd om meer informatie mee te delen omtrent 

de terugnameaanvraag aan Polen in het kader van Verordening 604/2013 en het feit of er al dan niet 

een akkoord is van de Poolse instanties voor de terugname van betrokkene. In een bijkomende 

schriftelijke tussenkomst d.d. 28.03.2017 worden onze diensten verzocht om de asielaanvraag van 

betrokkene in overweging te nemen en de Dublin-procedure te schrappen. In dit verband verwijst de 

advocaat van betrokkene allereerst naar het persoonlijk vluchtmotief – en relaas van betrokkene. Verder 

wenst ze te benadrukken dat betrokkene van in den beginne de sterke wil en intentie had om naar 

België te gaan en hij niet in Polen wenste te verblijven. Ze benadrukte in dit verband ook dat betrokkene 

verplicht werd om asiel te vragen in Polen. Verder wordt ook verwezen naar het feit dat de betrokkene 

reeds een negatieve asielprocedure doorliep in Polen. Betreffende het verblijf in België van twee broers 

van betrokkene verwijst de advocaat van betrokkene tevens ook naar artikel 8 van het EVRM. 

Daarnaast wordt er gesteld dat betrokkene in Polen nooit enige kans heeft gekend om bescherming te 

mogen genieten omwille van het feit de situatie voor Tsjetsjeense vluchtelingen heel gespannen is in 

Polen en er wordt desbetreffend verwezen naar elementen uit het geactualiseerde AIDArapport over 

Polen. Verder wordt de effectieve toegang tot de asielprocedure in Polen in vraag gesteld, alsook de 

effectieve toegang tot betrouwbare informatie en de bijstand van een advocaat of tolk. Ook gericht op de 

opvangmogelijkheden in Polen stelt de advocaat van betrokkene dat er sprake is van duidelijke 

structurele tekortkomingen. Op 07.03.2017 werd er voor betrokkene een terugnameverzoek gericht aan 

de Poolse instanties die op 15.03.2017 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 
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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 hij 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. Zo verwijzen we in dit verband naar de schriftelijke tussenkomst 

van de advocaat van betrokkene waarin sterk benadrukt wordt dat betrokkene niet de intentie had om in 

Polen te verblijven en dat hij reeds van in den beginne de sterke wil had om naar België te komen. 

Desbetreffend merken we op dat bovenstaande te kaderen valt onder de persoonlijke voorkeur of keuze 

van betrokkene voor of tegen een bepaalde lidstaat en we wensen hieromtrent nogmaals te herhalen 

dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze 

van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door 

de betrokkene of de wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond 

zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Het komt betrokkene 

hierbij niet toe om zelf te bepalen in welk land zijn asielaanvraag dient te worden behandeld. Betrokkene 

verklaarde tijdens zijn gehoor in België dat hij besloot in België asiel te vragen omdat zijn twee broers 

reeds in België verblijven en uitte om diezelfde reden ook verzet tegen een overdracht naar Polen in het 

kader van Verordening 604/2013. Daarnaast wordt dit verblijf in België van twee broers van betrokkene 

ook aangehaald door de advocaat van betrokkene in haar schriftelijke tussenkomst. Hieromtrent merken 

we vooreerst op dat Verordening 604/2013 de verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat waar een 

gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als persoon die internationale bescherming geniet 

(artikel 9) of als indiener van een verzoek voor internationale bescherming (artikel 10). De in België 

verblijvende broers van de betrokkene kunnen ten overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd 

als "gezinsleden", 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 
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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 zijn gehoor in België verklaarde rugpijn te hebben omwille van zijn werk in de bouw 

vroeger maar dat hij desbetreffend, of omtrent andere aspecten van zijn gezondheidstoestand, tot op 

heden in het kader van zijn asielprocedure geen medische attesten of andere documenten aanbracht. 

Verder wordt er door de advocaat van betrokkene ook geen melding gemaakt van enige problemen 

omtrent zijn gezondheidstoestand.  Daarnaast merken we op dat de in België verblijvende broers van 

betrokkene niet alleenstaand zijn maar samen met hun gezin in België verblijven en dat dat betrokkene 

tevens ook geen melding maakte van enige gezondheidsproblemen bij zijn in België verblijvende broers. 

We benadrukken dan ook dat op grond van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het 

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

afhankelijkheid tussen zijn en zijn in België verblijvende broers zou bestaan. Verder zijn we ook niet in 

bezit van een schriftelijke verklaring van de broers 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. 

Betreffende de verwijzing dat de overdracht van de betrokkene aan Polen een schending betekent van 

zijn grondrechten en meer bepaald van artikel 8 van het EVRM, zijn recht op de eerbiediging van zijn 

familie- en gezinsleven moet worden opgemerkt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

oordeelde dat artikel 8 van het EVRM niet inhoudt dat een Staat verplicht is de door vreemdelingen 

gemaakte keuze van gemeenschappelijk verblijf te respecteren. Met toepassing van de beginselen van 

het internationaal recht is het immers de taak van de overheid om de openbare orde te waarborgen en 

in het bijzonder het recht van binnenkomst en het verblijf te controleren. De overheid is er wel toe 

gehouden een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen en dit op grond van de omstandigheden 

waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. De omvang van deze positieve verplichtingen zijn 

afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan het individuele geval. Het komt in deze 

ook aan de betrokkene toe op voldoende wijze het bestaan van een duurzaam en reëel bestaand 

familie- of gezinsleven aan te tonen en tevens aan te voeren op welke wijze een overdracht aan Polen 

dit gezinsleven zou schenden. Verder moet worden opgemerkt dat het EHRM reeds oordeelde dat de 

relatie tussen een meerderjarige persoon en zijn familie niet noodzakelijk de bescherming dient te 

genieten van artikel 8 van het EVRM indien er naast de gewone affectieve banden geen aangetoonde 

bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan (cfr. Yilmaz v. Duitsland, 17.04.2003, §44: Mokrani 

v. Frankrijk, 15.07.2003, §33). Voortgaande op de verklaringen van de betrokkene en de elementen van 

het dossier zijn er volgens geen dergelijke elementen. Hieruit volgt dat moet worden besloten dat de 

overdracht van de betrokkene aan Polen geen inbreuk impliceert op artikel 8 van het EVRM. Een relatie 

van afhankelijkheid dient de gebruikelijke banden die tussen familieleden bestaan te overstijgen en in 

die mate sterk te zijn dat als gevolg van een scheiding de betreffende gezinsleden niet in staat zijn 

zelfstandig te leven. Dit kan het geval zijn wanneer er sprake is van een medische of psychische 

problematiek en de familieleden zonder de bijstand van dat welbepaalde familielid niet kunnen 

functioneren. We zijn van oordeel dat dit niet van toepassing is op de relatie tussen de betrokkene en 

zijn in België verblijvende broers. De advocaat van betrokkene benadrukte in haar schriftelijke 

tussenkomst verder ook dat betrokkene verplicht werd om asiel te vragen in Polen ondanks het feit dat 

hij het niet van plan was om dit te doen. Hieromtrent benadrukken we dat betrokkene wel de keuze had 

om geen asiel te vragen in Polen en dat, indien hij geen asiel in Polen wou vragen, de mogelijkheid had 

om het grondgebied van Polen weer te verlaten. Desbetreffend verwijzen we ook naar het feit dat de 

advocaat van betrokkene de effectieve toegang tot de asielprocedure in Polen in vraag stelt in haar 

schriftelijke tussenkomst. Ze verwijst in dit verband ook naar een passage uit het geactualiseerde 

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 

Tobiasz en Ewa Ostazewska, "Asylum Information Database - National Country Report - Poland", up-to-

date vanaf 31.12.2016, hierna AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan 

het administratief dossier). We erkennen in dit verband naar het feit dat er in het hierboven vermelde 

AIDA-rapport melding wordt gemaakt van problemen die kunnen voorkomen bij de toegang tot de 

asielprocedure in Polen maar dat er specifiek met betrekking tot personen die in het kader van de 

Dublin-Verordening aan Polen worden overgedragen geen structurele problemen worden vermeld 

(“there is no information on obstacles in accessing the asylum procedure by the Dublin returnees”, p.28). 

Betreffende de verklaring van de advocaat van betrokkene dat betrokkene in Polen nooit enige reële 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

kans op bescherming heeft mogen genieten wensen we te benadrukken dat 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. De advocaat van betrokkene verwijst 

in dit verband specifiek naar de behandeling van Tsjetsjeense asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen 

in Polen. In dit verband wensen we ook, net zoals de advocaat van betrokkene, te verwijzen naar het 

geactualiseerde AIDA-rapport over Polen waarin geen melding wordt gemaakt van structurele 

problemen in Polen met betrekking tot vervolging of andere tekortkomingen in de asielprocedure die een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest impliceren. Het bovenvermelde 

AIDA-rapport maakt verder ook specifiek gewag van bezorgdheden die geuit werden omtrent de 

behandeling van asielaanvragen van Tsjetsjeense asielzoekers in Polen maar maakt desbetreffend ook 

duidelijk het niet gaat om een automatische afwijzing van asielaanvragen van verzoekers van 

Tsjetsjeense origine of een onpartijdige en niet-objectieve behandeling van deze asielaanvragen door 

de Poolse instanties (p. 41). Zo blijkt uit cijfers afkomstig uit bovenstaand AIDA-rapport, in tegenstelling 

tot de lezing van de advocaat van betrokkene, dat er betreffende asielzoekers van Russische 

nationaliteit in Polen niet sprake is van een algemene afwijzingsgraad. Van de 8994 asielaanvragen van 

Russische staatsburgers zijn verscheidene asielprocedures nog steeds hangende en zijn er tevens ook 

reeds enkele geresulteerd in een toekenning van een statuut van internationale bescherming. Daarnaast 

benadrukken we ook dat het feit dat de Poolse instanties beslissen om ten opzichte van betrokkene over 

te gaan tot het afwijzen van een asielaanvraag op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest kan impliceren, vermits het niet 

kan besloten worden dat asielaanvragen in Polen niet in lijn van de internationale standaarden en 

regelgeving worden behandeld. We benadrukken desbetreffend ook dat indien betrokkene echter van 

mening zou zijn dat zijn in Polen ingediende asielaanvraag niet objectief en onpartijdig behandeld werd 

of behandeld zou worden door de Poolse instanties, hij dit kan aanklagen bij de bevoegde instanties of 

het EHRM.  Zo kent Polen tevens ook onafhankelijke beroepsinstanties voor afgewezen asielaanvragen 

en beslissingen inzake detentie en verwijdering. Tot slot wensen we ook te benadrukken dat het feit dat 

er in Polen ook personen zijn die pro-Rusland zijn en dat er eventueels zelfs Tsjetsjenen zijn die een 

bedreiging vormen voor hun landgenoten geen aanleiding tot de constatatie dat de Poolse autoriteiten 

niet bij machte zijn om de nodige bescherming te bieden aan personen die op het Poolse grondgebied 

verblijven. Verder merken we op dat het door de advocaat van betrokkene aangehaalde persoonlijk 

vluchtmotief van betrokkene slaat op het inhoudelijke karakter van de asielaanvraag waarom betrokkene 

het land waarvan hij het staatsburgerschap verklaarde te bezitten of waar hij zijn 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 Dublin-III-

Verordening 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 hij zijn actuele 

vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen aan 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 
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naar zijn 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 zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de 

door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. 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 EUHandvest. 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 hij 

ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij 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. Desbetreffend stelt de advocaat van betrokkene dat betrokkene reeds een afgeronde 

asielprocedure heeft gekend in Polen waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat betrokkene tot een 

nieuwe asielprocedure zal worden toegelaten na overdracht aan Polen in het kader van Verordening 

604/2013. Hieromtrent benadrukken we nogmaals naar het AIDA-rapport over Polen dat omtrent Dublin-

terugkeerders duidelijk vermeld dat er geen informatie is omtrent obstakels om toegang te verkrijgen tot 

de asielprocedure na overdracht (p. 28). Verder toont het bovenstaande rapport tevens ook aan dat 

desbetreffend een eventuele vorige beslissing omtrent een asielaanvraag opnieuw bekeken kan worden 

door de Poolse autoriteiten (“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”, p. 29). Indien betrokkene na overdracht aan Polen besluit om opnieuw asiel te vragen, zal 

deze aanvraag eventueel beschouwd worden als een herhaalde aanvraag door de Poolse autoriteiten. 

Desbetreffend stelt het AIDA-rapport dat deze onderwerp kunnen zijn van een admissibility procedure 

maar dit betekent niet automatisch dat deze asielaanvraag niet in overweging zal worden genomen door 

de Poolse autoriteiten. Daarnaast heeft het indienen van een herhaalde aanvraag ook schorsend effect 

op eventuele terugkeerbeslissingen (p. 39-40). Desbetreffend merken we ook op dat de advocaat van 

betrokkene opvangmogelijkheden voor asielzoekers in Polen in vraag stelt in haar schriftelijke 

tussenkomst. We wensen te benadrukken dat het AIDA-rapport over Polen aantoont dat asielzoekers in 

Polen hebben recht op materiële opvang gedurende de volledige behandeling van hun asielaanvraag en 

ook gedurende de twee maanden die volgen op de beslissing aangaande hun asielaanvraag. Verder 

meldt het AIDA-rapport over Polen ook dat de opvang in een opvangcentrum de regel is en dat deze 

wordt toegestaan aan alle asielzoekers. Zo blijkt het AIDA-rapport dat tevens ook asielzoekers en 

kandidaat-vluchtelingen in de procedure van herhaalde aanvragen toegang hebben tot de 

opvangvoorzieningen en wordt er ook duidelijk melding gemaakt van het feit Dublin-terugkeerders recht 

hebben op gelijke materiële opvangvoorzieningen als de zogenaamde reguliere asielzoekers en 

kandidaat-vluchtelingen (“Dublin returnees, if they ask for asylum in Poland (in case if they did not claim 

for asylum in Poland before) or if they ask to re-open their asylum procedure (when it was discontinued 

because of their departure from Poland), are entitled to reception conditions on the same rules as 

mentioned above”, p. 48). Verder wordt ook duidelijk vermeld dat er geen sprake is van overbevolking in 

de opvangcentra te Polen (“There is no problem of overcrowding in these centres; as of 31 December 

2016 in first reception centres there was 79,3% occupancy rate and in other centres: 84%”; p. 54). Tot 

slot verwijzen we naar het feit dat de advocaat van betrokkene de toegang tot betrouwbare informatie en 

rechtsbijstand in Polen in vraag stelt in haar schriftelijke tussenkomst. Desbetreffend merken we op dat 

het AIDArapport over Polen, zoals aangehaald door de advocaat van betrokkene, desbetreffend melding 

maakt van verscheidene kritische kanttekeningen maar dat deze niet systematisch of structureel 

beschouwd kunnen worden. Zo blijkt uit de aangehaalde passage dat er in de verscheidene 

opvangcentra  organisaties actief zijn die zogenaamde integratieassistentie kunnen verlenen (p. 42-43). 

Daarnaast zijn er in Polen ook verscheidene ngo’s actief die informatie aanbieden omtrent de 

asielprocedure in Polen. Met betrekking tot de rechtsbijstand merken we op dat in het AIDA-rapport over 
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Polen kan worden gelezen dat in Polen bij wet van 13 november 2015 een door de Staat georganiseerd 

systeem van gerechtelijke bijstand is ingevoerd en dat er ook nog nietgouvernementele organisaties zijn 

die gratis juridische bijstand verstrekken aan asielzoekers. Deze bijstand bestaat in het informeren van 

de asielzoeker en het voorbereiden van relevante documenten en heeft betrekking op elk stadium in de 

procedure. Daarnaast merken we ook op dat betrokkene bij middel van zijn advocaat inlichtingen kan 

inwinnen over de toegang tot kosteloze juridische bijstand in Polen alvorens hij wordt overgedragen aan 

Polen. We benadrukken verder dat betrokkene  zelf tijdens zijn gehoor geen gewag maakte van 

concrete ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Polen die door hem als een 

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

Handvest werden ervaren of die volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Zo wijzen we ook 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 EUHandvest. 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 hij niet de aan zijn 

hoedanigheid van asielzoeker verbonden en door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. 

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

gezondheidstoestand en het feit dat hij tijdens zijn gehoor stelde rugpijn te hebben omwille van zijn werk 

in de bouw. 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”, AIDArapport, pagina 62-63). 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 hij 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(1) 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(3), tenzij hij beschikt over 

de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. Betrokkene zal teruggeleid worden naar 

de bevoegde Poolse autoriteiten (4).” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1. De wettelijke bepaling 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

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

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

Vreemdelingenwet) bepaalt: 

 

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

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

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

 

2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering, die conform art. 

39/57, § 1, van de Vreemdelingenwet, tijdig werd ingediend. Het blijkt thans om een eerste 

verwijderingsmaatregel te gaan die aan verzoeker ter kennis is gebracht op 12 april 2017, bijgevolg is 

de vordering tijdig ingediend. De tijdigheid wordt overigens niet betwist door verweerder. De vordering is 

derhalve ontvankelijk. 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna verkort het PR RvV) bepaalt 

dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van 

de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Dit wordt ook niet betwist door verweerder. Het uiterst dringende karakter van de vordering 

staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 
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de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

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

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

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

 

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

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

de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Wanneer op basis van de uiteenzetting van de 

middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer duidelijk is, dat de verzoekende partij een 

schending van een bepaling van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna verkort het EVRM) willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden 

door de verzoekende partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) om niet over te gaan tot een 

beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

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

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

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

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

zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en 

inzonderheid die welke 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 EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan 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 (hierna verkort het Vreemdelingenbesluit), van de artikelen 3 (2) iuncto 

artikel 18 1 b, 17, 18 en 25 van de Verordening 604/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad 

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

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna verkort 

de Dublin-III-Verordening), van de artikelen 3, 6 en 8 van het EVRM, van artikel 4 van het Handvest van 
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de Grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest), van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Na het citeren van de rechtsgronden waarop de thans bestreden beslissing steunt en een samenvatting 

van de motieven van de bestreden beslissing wijst verzoeker erop dat de gemachtigde zich maar op 1 

rapport heeft gesteund. Verzoeker meent dat verweerder redelijkerwijs niet kan beweren dat verzoeker 

niet zou kunnen hard maken dat hij geen eerlijke kans op internationale bescherming in Polen had of zal 

hebben. Hij stipt aan dat een partiële lezing van de documenten niet kan volstaan om aan de 

motiveringsplicht tegemoet te komen terwijl er andere info is die de informatie van verweerder 

tegenspreekt. Verzoeker verwijst naar het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Dublin-III-Verordening. Hij 

stelt reeds een asielprocedure doorlopen te hebben in Polen die met negatieve beslissingen werd 

afgesloten. Verzoeker meent dat hij geen reële en voldoende gelegenheid zal krijgen tot toegang tot de 

asielprocedure, terwijl dit nochtans vereist is zoals blijkt uit de arresten van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM), evenmin als een reële kans op bescherming en dit 

omdat de Poolse overheid pertinent weigert om mensen uit de Kaukasus bescherming te bieden. Hij 

verwijst voor deze stelling naar het AIDA-rapport waaruit blijkt dat van de 9000 asielaanvragen door 

personen van Russische nationaliteit nog geen 10% effectieve bescherming kreeg. Het zou vaststaan 

dat personen in een gelijkaardige situatie als verzoeker een gegronde vrees hebben voor vervolging, 

terwijl in Polen Tsjetsjenen geen bescherming genieten. De enkelen die wel bescherming krijgen, doen 

hier geen afbreuk aan. Verzoeker steunt zich hiervoor op het AIDA-rapport van februari 2017 en op een 

verklaring van de Poolse minister van Binnenlandse zaken. Tegelijk stelt verzoeker dat hij geen opvang 

zal kunnen genieten na een gedwongen terugkeer naar Polen. 

 

Wat betreft het gebrek aan toegang tot de Poolse asielprocedure, verwijst verzoeker naar de problemen 

die zich voordoen aan de grensovergang Brest-Terespol. Hij stelt ook langs daar op het Poolse 

grondgebied te zijn gekomen en hardhandig voor de keuze gesteld te zijn geweest, te kiezen voor een 

terugkeer naar zijn land of het indienen van een asielaanvraag. Verzoeker verwijst hiervoor naar het 

AIDA-rapport van februari 2017 en naar het rapport van het Hungarian Helsinki Committee “pushed 

back at the door” (hierna verkort het Helsinki-rapport) waarvan hij passages voegt aan het verzoekschrift 

en waaruit hij citeert. Hij stelt zelf dat hij geen asielaanvraag wou indienen in Polen maar niet de 

financiële middelen had om op dat ogenblik door te reizen. Verder acht hij het zeer onwaarschijnlijk dat 

hij tot een nieuwe asielprocedure zal toegelaten worden, omdat hij reeds een afgeronde asielprocedure 

in Polen heeft gehad. Verzoeker voert aan dat hij bij de eerdere asielprocedure in Polen maar een maal 

werd verhoord, dat dit verhoor niet grondig verliep en zijn verzoek niet daadwerkelijk werd bestudeerd. 

Hij citeert wederom uit het Helsinki-rapport waarin wordt gesteld dat de vragen die worden gesteld in de 

initiële interviews aan de grens die gebeuren door de grensbewakers veeleer betrekking hebben op het 

beroep van de betrokkene, familieleden in Unielidstaten, de bedoeling te werken in Polen en weinig 

uitstaans hebben met pertinente vragen aangaande asielmotieven. Ook wat betreft de 

beroepsprocedure stelt verzoeker zich vragen. Hij verwijst naar een EDAL-rapport van K.R. “the right to 

an effective remedy in asylum proceedings in Poland” van 2016 waaruit blijkt dat het zelden of nooit 

voorkomt dat in de beroepsfase de partijen worden gehoord. Verzoeker meent dat verweerder het 

aspect van de toegang tot de procedure niet voldoende heeft onderzocht. Hij meent immers prima facie 

een gegronde vrees voor vervolging te hebben en toch zou Polen dit om een onduidelijke reden als 

negatief hebben afgewezen. Hij erkent dat een afwijzing van een asielaanvraag in se niet gelijkstaat met 

een schending van artikel 3 van het EVRM maar benadrukt dat hij bij terugkeer naar Polen geen eerlijke 

kans op een asielprocedure en op internationale bescherming zal krijgen. Tot slot wijst verzoeker op 

gebrekkige toegang tot een advocaat en een tolk en wijst hij erop dat de tolken vaak niet de juiste 

dialecten spreken. Verzoeker concludeert tot systeemfouten in de Poolse asielprocedure hetgeen een 

schending van de artikelen 3 van het EVRM en 4 van het Handvest reëel maakt.  

 

Daarnaast voert verzoeker eveneens persoonlijke redenen aan en wijst hij op zijn beide broers die in 

België wonen, die beiden legaal in België verblijven. In dit kader voert verzoeker de schending aan van 

artikel 8 van het EVRM en 9 van de Dublin-III-Verordening. Hij wijst erop dat de zorg van zijn broers 

wezenlijk is voor zijn humaan voortbestaan. Hij stipt aan dat hij bij zijn sporadische terugkomsten in 

Tsjetsjenië telkens in één van hun huizen terecht kon en dat hij in Tsjetsjenië, toen iedereen er nog was, 

een hechte band had met zijn broers. Hem terug aan zijn broers onttrekken, zou een onmenselijke 

situatie en een enorme destabilisatie creëren. Een asielzoeker heeft op zich reeds een kwetsbaar 

profiel. Sinds zijn aankomst heeft verzoeker onmiddellijk contact met zijn broers opgenomen en een 

broer heeft zelf ook verklaard, zoals gevoegd aan het verzoekschrift, dat zij financieel en materieel voor 

verzoeker instaan. Hun zorg zou noodzakelijk zijn voor verzoeker. In een vierde onderdeel van het 

eerste middel voert verzoeker aan, met verwijzing naar het arrest Tarakhel van het EHRM dat het 
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onverantwoord zou zijn om hem zonder individuele garantie naar Polen over te dragen. Verzoeker 

erkent dat de bestreden beslissing uitgebreid gemotiveerd is, maar meent desondanks dat niet met alle 

elementen eigen aan het dossier rekening is gehouden, zijnde de actuele situatie in Polen. Verzoeker 

verwijst naar arresten van de Raad inzake een overdracht naar Italië. Tot slot stelt verzoeker dat ook 

met de algemene vluchtelingencrisis moet rekening gehouden worden en dat Polen een extra last op de 

schouders krijgt door het terugzenden van Dubliners, dit terwijl hij ontegensprekelijk recht zou hebben 

op internationale bescherming. Verzoeker meent dat een schending van artikel 3 van het EVRM, 4 van 

het Handvest en 6 van het EVRM reëel is. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

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. 

 

Aangaande de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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 derhalve 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. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

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

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

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker de schending aanvoert van artikel 25 van de Dublin-III-

Verordening. Deze bepaling heeft betrekking op de termijn waarbinnen de aangezochte lidstaat, in casu 

Polen moet antwoorden op het terugnameverzoek van België. Verzoeker laat evenwel na in zijn 

uiteenzetting te duiden op welke wijze de bestreden beslissing deze bepaling zou schenden, dermate 

dat dit onderdeel van het eerste middel onontvankelijk is. 

 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 6 van het EVRM. Het is echter vaste rechtspraak dat het 

toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM beperkt is tot burgerlijke rechten en strafrechtelijke 

zaken terwijl de beslissingen in het kader van het Vreemdelingenrecht een publiekrechtelijk karakter 

hebben dermate dat niet dienstig kan worden verwezen naar artikel 6 van het EVRM ( EHRM (GK) 5 

oktober 2000, Maaouia/Frankrijk, §40; EHRM (GK) 4 februari 2005, Mamatkulov en Askorov/Turkije; 

EHRM 14 februari 2008, Hussain/Roemenië, §98; GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, overweging B.24.1; 

GwH 2 april 2009, nr. 67/2009, overweging B.3.2.; GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overweging B. 3.5.; 

RvS 2 april 2002, nr. 105.351; RvS 9 oktober 2002; nrs. 111.202 en 111.203; RvS 21 september 2009, 

nr. 196.233). 

 

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 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 ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat verzoeker een 

reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad zich aan 
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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 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 wordt blootgesteld 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 

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). 

 

Artikel 3.2, tweede lid van de Dublin-III-Verordening bepaalt 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 verzoekers 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.” 

 

Artikel 17 van de Dublin-III-Verordening: 

 

Discretionaire bepalingen  

 

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. […] 

 

Aangaande deze bepalingen concludeerde het Hof van Justitie dat een asielzoeker niet aan de 

verantwoordelijke lidstaat in de zin van deze reglementering mag worden overgedragen wanneer men 

niet onkundig kan zijn van het feit dat de fundamentele tekortkomingen van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in deze lidstaat ernstige, op feiten berustende gronden vormen 

om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende 

behandelingen (HvJ 21 december 2011, nr. C-411/10 en C-493/10, § 94). Verder heeft het Hof van 

Justitie bevestigd dat zelfs bij afwezigheid van een ernstige vrees voor systeemfouten in de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen in de verantwoordelijke Lidstaat, de overdracht van een 

asielzoeker in het kader van de Dublin III Verordening slechts kan plaats hebben in omstandigheden die 

uitsluiten dat door de overdracht de betrokken asielzoeker wordt blootgesteld aan een ernstig en reëel 
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risico op onmenselijke en vernederende behandelingen, in de zin van artikel 4 van het Handvest. Dit 

doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel en het vermoeden dat de grondrechten door 

elke Lidstaat worden gerespecteerd. Artikel 17, lid 1, van de Dublin III Verordening houdt evenwel niet in 

dat de overdragende Lidstaat gehouden is tot toepassing van de soevereiniteitsclausule (HvJ 16 

februari 2017, C.K. e.a. t. Republika Slovenija, C 578/16 PPU).  

 

De kernvraag die zich thans stelt, is dan ook of verzoeker, gelet op de elementen die zijn zaak 

kenmerken bij een overdracht naar Polen gelet op de in het verzoekschrift aangehaalde tekortkomingen 

in de asielprocedure, en gelet op zijn persoonlijke situatie een reëel risico zal lopen op onmenselijke of 

vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest, die 

beiden dezelfde draagwijdte hebben conform artikel 52,3 van het Handvest. 

 

Waar verzoeker stelt dat hij geen reële kans op bescherming heeft in Polen en hierbij verwijst naar het 

AIDA-rapport van 2016 en de statistieken op pagina 7 valt inderdaad op dat er sprake is van 8994 

asielaanvragen in 2016 van personen van Russische afkomst en van amper 67 personen die werden 

erkend als vluchteling of subsidiaire bescherming kregen. Echter, zoals de gemachtigde in de bestreden 

beslissing opmerkt, wordt er ook melding gemaakt van nog vele hangende beschermingsverzoeken 

(2185) waardoor er geen sprake is van een algemene afwijzingsgraad en de Raad stelt vast dat er ook 

sprake is van 1125 verworpen beschermingsverzoeken. Er is niet ingevuld hoeveel mensen humanitaire 

bescherming kregen en de cijfers hebben enkel betrekking op de verzoeken en het toekennen van 

bescherming in eerste aanleg. Deze cijfers zijn moeilijk te interpreteren, nu de som van de hangende 

verzoeken, verworpen verzoeken en de verzoeken die aanleiding gaven tot internationale bescherming 

van personen van Russische origine (zijnde 3377) lang niet gelijk is aan het aantal ingediende 

verzoeken (8994). Uit de informatie vervat in het AIDA-rapport dat zich integraal in het administratief 

dossier bevindt, blijkt dat er zich in Polen een fenomeen voordoet waar zeer veel asielzoekers het einde 

van het onderzoek van hun asielaanvraag niet afwachten en verder doorreizen, hetgeen eventueel het 

grote verschil tussen de cijfers aangaande de hangende en behandelde asielaanvragen enerzijds en het 

aantal ingediende verzoeken anderzijds kan verklaren. Zo blijkt op pagina 28 dat in 2016 er 9186 

beslissingen werden genomen waarin de procedure werd afgebroken omdat de verzoeker uitdrukkelijk 

zijn verzoek introk, Polen verliet, niet naar het opvangcentrum trok of het opvangcentrum verliet. Dit 

fenomeen blijkt eveneens uit de informatie in de eerste paragraaf van pagina 43. Verder stelt de 

gemachtigde terecht dat verzoeker de mogelijkheid heeft gehad een asielaanvraag in te dienen, die 

weliswaar werd afgewezen maar verzoeker eveneens de mogelijkheid had, indien hij ervan overtuigd is 

dat zijn aanvraag niet objectief en onpartijdig werd behandeld, dit aan te klagen bij de bevoegde 

autoriteiten of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Er blijkt niet uit het relaas van verzoeker 

dat hij in Polen beroep heeft ingediend tegen de beslissing die zijn beschermingsverzoek heeft 

afgewezen. Waar verzoeker stelt dat het “vaststaand is dat personen in gelijkaardige situaties als 

verzoeker een gegronde vrees op vervolging in het thuisland hebben” kan de Raad niet volgen. Hiervoor 

zijn te weinig gegevens bekend aangaande het vervolgingsrelaas van verzoeker en aangaande de 

redenen waarom zijn beschermingsverzoek door de Poolse autoriteiten werd afgewezen. Ter zitting 

gevraagd aan de raadsvrouw van verzoeker waarom zijn verzoek in Polen werd afgewezen, moest zij 

het antwoord schuldig blijven. Eveneens blijkt dat 1 broer van verzoeker in België werd geregulariseerd 

na afwijzing van zijn asielaanvraag. Ter zitting gevraagd of de tweede broer met Belgische nationaliteit 

werd erkend als vluchteling, moet de raadsvrouw het antwoord schuldig blijven. Hoe dan ook blijkt dat 

beide broers reeds lang geleden in België aankwamen. Verzoeker verwijst verder naar een passage uit 

het AIDA-rapport aangaande de bezorgdheid over de motieven die worden uitgedrukt in beslissingen 

aangaande de beschermingsverzoeken van Tsjetsjenen. Hieruit blijkt dat tot 2009 het aangetoonde feit 

dat men in Tsjetsjenië leefde, volstond om een beschermingsstatus te verkrijgen maar dat na het 

ophouden van de oorlog er niet langer wordt aangenomen dat een beschermingsstatus noodzakelijk is 

enkel omwille van de algemene situatie in de regio. Thans wordt de situatie als stabiel aangenomen, 

vereist men dat vervolging in het verleden wordt aangetoond, neemt men geen getuigenverkaringen aan 

van andere Tsjetsjenen omdat zij ervan verdacht worden bereid te zijn welwillende verklaringen af te 

leggen voor andere Tsjetsjenen en wordt toepassing gemaakt van het binnenlands vluchtalternatief 

zonder afdoende rekening te houden met de kwetsbaarheid van een verzoeker zoals ouderdom of 

alleenstaande vrouwen met kinderen. In casu heeft verzoeker geen bijkomende kwetsbaarheid 

aangehaald, dan het feit asielzoeker te zijn, bijgevolg is de laatste problematiek niet op hem van 

toepassing. Bijkomend is het van algemene bekendheid dat de oorlog in Tsjetsjenië inderdaad reeds 

zeer lange tijd gedaan is, zodat ook het gegeven dat de Poolse instanties thans niet langer iedereen een 

beschermingsstatus geven louter omwille van de afkomst uit Tsetsjenië op zich niet problematisch is. 

Verder heeft de Raad reeds gesteld dat er geen enkele duidelijkheid is aangaande de concrete 

weigeringsmotieven in verzoekers beslissing, dermate dat niet kan aangenomen worden dat verzoeker 
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op vaststaande wijze zou worden erkend als vluchteling mocht zijn verzoek door het Commissariaat 

generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen onderzocht worden, wat hij thans aanvoert. De Raad is 

volkomen in de onmogelijkheid om na te gaan of de afwijzing van het beschermingsverzoek frappant 

onterecht zou zijn en het onderzoek van het asielverzoek strijdig zou zijn met de relevante richtlijnen, 

dermate dat men zou kunnen besluiten tot een risico op indirect refoulement bij overdracht naar Polen. 

De passage uit het rapport volstaat in casu prima facie niet om aan te nemen dat verzoeker geen reële 

kans zou krijgen op internationale bescherming in Polen. Waar verzoeker verwijst naar een uitspraak 

van de Poolse minister van binnenlandse zaken, zoals weergegeven in het Helsinki-rapport “pushed 

back at the door” waarin deze heeft gezegd dat nu de oorlog in Tsjetsjenië voorbij is, mensen van die 

regio geen vluchtelingen zijn, is deze uitspraak inderdaad problematisch daar het onderzoek naar de 

vluchtelingenstatus uiteraard veel meer omvat dan de vraag of een persoon afkomstig is uit een 

oorlogsgebied dat overigens veeleer aansluit bij het onderzoek naar de subsidiaire bescherming. Echter, 

uit het voormelde rapport blijkt dat de minister deze uitspraak op televisie heeft gedaan naar aanleiding 

van een demonstratie van Tsjetsjenen aan de Poolse grens in Brest om te protesteren tegen het beleid 

van gesloten grenzen waarbij hij stelt een nieuwe migratieroute naar Polen niet te zullen dulden uit 

vrees voor terrorisme. Een dergelijke uitspraak lijkt dan ook in zijn context geplaatst te moeten worden 

en reflecteert niet noodzakelijk het individueel onderzoek dat door de administratieve en rechterlijke 

instanties in Polen gebeurt van de individuele asielverzoeken. Uit de voormelde besproken passage uit 

het AIDA-rapport met verwijzing naar getuigenverklaringen en het binnenlands vestigingsalternatief blijkt 

veeleer dat niet op algemene wijze voor elke Tsjetsjeen wordt gesteld dat hij geen vluchteling is omdat 

de oorlog in Tsjetsjenië voorbij is.  

 

Waar verzoeker poneert dat hij bij gedwongen terugkeer naar Polen, op straat zal moeten leven, staaft 

hij dit met geen enkele verwijzing, zodat de Raad dit niet aangetoond acht. 

 

Wat betreft de problematiek van de toegang tot de Poolse asielprocedure, volgt de Raad de door 

verzoeker aangehaalde rechtspraak van het EHRM dat op nauwgezette wijze moet worden onderzocht 

of verzoeker toegang zal hebben tot de Poolse asielprocedure in geval van overdracht. De gemachtigde 

heeft daaromtrent zorgvuldig en op redelijke wijze gemotiveerd in de thans bestreden beslissing: 

“Desbetreffend verwijzen we ook naar het feit dat de advocaat van betrokkene de effectieve toegang tot 

de asielprocedure in Polen in vraag stelt in haar schriftelijke tussenkomst. Ze verwijst in dit verband ook 

naar een passage uit het geactualiseerde 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 Tobiasz en Ewa Ostazewska, "Asylum Information 

Database - National Country Report - Poland", up-to-date vanaf 31.12.2016, hierna AIDA-rapport 

genoemd, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier). We erkennen in 

dit verband naar het feit dat er in het hierboven vermelde AIDA-rapport melding wordt gemaakt van 

problemen die kunnen voorkomen bij de toegang tot de asielprocedure in Polen maar dat er specifiek 

met betrekking tot personen die in het kader van de Dublin-Verordening aan Polen worden 

overgedragen geen structurele problemen worden vermeld (“there is no information on obstacles in 

accessing the asylum procedure by the Dublin returnees”, p.28).” De Raad stelt inderdaad vast dat 

verzoeker uitgebreid verwijst naar de problemen die zich aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, 

met name in Brest voordoen. De gemachtigde erkent deze problemen, doch stelt dat verzoeker er als 

Dublinterugkeerder niet mee zal geconfronteerd worden. De Raad volgt deze redenering. Er blijkt zowel 

uit het AIDA-rapport als uit het Helsinki-rapport een ernstige push-backproblematiek aan de grens 

wanneer Tsjetsjenen of andere verzoekers van internationale bescherming via de grens met Wit-

Rusland en dus via Terespol of Brest op Pools grondgebied een beschermingsverzoek willen indienen. 

Echter, thans blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker in het kader van een georganiseerde 

overdracht na uitdrukkelijk akkoord van de Poolse asielinstanties naar Warschau zal worden 

overgedragen. In casu zal verzoeker dus prima facie niet het slachtoffer worden van de problematiek 

aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland.  

 

Verzoeker meent eveneens dat nu verzoeker reeds een afgeronde asielprocedure heeft gehad, het zeer 
onwaarschijnlijk is dat hij tot een nieuwe asielprocedure zou toegelaten worden. Uit het citaat dat 
verzoeker uit het AIDA-rapport aanhaalt, blijkt dat nu hij reeds een afgewezen beschermingsverzoek 
had, zijn verzoek als een meervoudige asielaanvraag zal beschouwd worden. Dit is zowel conform de 
Dublin III Verordening als 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) (hierna verkort de Procedurerichtlijn). 
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Artikel 40, lid 7 van de Procedurerichtlijn, dat betrekking heeft op volgende verzoeken, bepaalt immers 
duidelijk: “Wanneer een persoon ten aanzien van wie een overdrachtsbesluit krachtens Verordening 
(EU) 604/2013 moet worden uitgevoerd, verdere verklaringen aflegt of een volgend verzoek indient in de 
overdragende lidstaat, worden deze verklaringen of volgende verzoeken overeenkomstig deze richtlijn 
behandeld door de verantwoordelijke lidstaat in de zin van die verordening.” 
 

Waar verzoeker stelt dat hij bij zijn eerder asielaanvraag slechts eenmaal is verhoord, het verhoor niet 

grondig was, niet verliep in ideale condities, enkel “pour les besoins de la cause” werd gedaan en hij 

nooit een effectieve kans heeft gekregen, kan de Raad dit geenszins nagaan. Waar verzoeker nog 

citeert uit het Helsinki-rapport aangaande de vragen die de grenswacht stelt aan de grens en die veeleer 

betrekking hebben op het beroep in het herkomstland, familieleden die wonen in andere lidstaten, de 

bedoeling te werken in Polen en dus waaruit blijkt dat deze vragen weinig pertinent zijn in het licht van 

een beoordeling van een nood aan internationale bescherming, kan de Raad volgen doch supra werd 

reeds aangetoond dat verzoeker bij zijn overdracht naar Warschau niet het risico loopt geconfronteerd 

te worden met een eerste interview door grensbewakers en dat de gemachtigde terecht heeft verwezen 

naar wat in het AIDA-rapport wordt gesteld, met name “there is no information on obstacles in accessing 

the asylum procedure by the Dublin returnees.”  

 

Verzoeker stelt zich verder vragen bij een deugdelijk onderzoek in de beroepsfase van zijn 

asielaanvraag en verwijst hierbij naar een analyse van de beroepsprocedure die in 2016 door Edal werd 

uitgebracht. In deze analyse wordt evenwel letterlijk gesteld dat de procedure voor de “Refugee Board” 

voldoet aan de vereiste van artikel 46, 3 van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU dat bepaalt dat de 

lidstaten ervoor zorgen een volledig en ex nunc onderzoek te doen van zowel de feitelijke als juridische 

gronden met inbegrip van een onderzoek van de behoefte aan internationale bescherming 

overeenkomstig Richtlijn 2011/95/EU, zulks ten minste in beroepsprocedures voor een rechterlijke 

instanties van eerste aanleg. Verder stelt de analyse op genuanceerde wijze dat de beroepsprocedure 

voldoet aan de meeste vereisten die het Hof van Justitie stelt aan de effectiviteit van het rechtsmiddel en 

aan de voorwaarden of een orgaan als een rechtbank of hof kan worden beschouwd, zoals opgericht 

zijn door de wet, een permanent karakter hebben, afdwingbare rechtspraak, tegensprekelijkheid van het 

debat, toepassing van de rechtsregels, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De auteur van het verslag 

stipt weliswaar aan dat de tegensprekelijkheid op basis van een persoonlijk onderhoud met de 

verzoeker niet steeds gegarandeerd is, nu dit toekomt aan het oordeel van de “refugee board” om dit te 

organiseren of niet. Er wordt echter tegelijk verwezen in deze analyse naar rechtspraak van het HvJ dat 

deze vereiste van een tegensprekelijk verhoor in administratieve procedures niet verplicht is, maar moet 

mogelijk zijn. Een dergelijk genuanceerd beeld kan de Raad er prima facie niet van overtuigen dat de 

procedure voor de Refugee Board niet kan beschouwd worden als een effectief rechtsmiddel. Verzoeker 

heeft zelf ook geen enkele melding gemaakt bij de gemachtigde in diens Dublinverhoor dat hij zijn 

verzoek in België wil behandeld zien omdat hij vond geen eerlijke kans gekregen te hebben in Polen, 

doch wel omdat zijn broers in België een legaal verblijfsrecht hebben.  

 

De Raad volgt verzoeker niet dat de gemachtigde blijkens de bestreden beslissing geen afdoende 

onderzoek heeft gedaan naar de vraag of verzoeker tot een nieuwe asielprocedure zal worden 

toegelaten en hiertoe een eerlijke kans zal krijgen. Opnieuw herhaalt de Raad dat verzoeker niet kan 

gevolgd worden waar hij stelt dat het ontegensprekelijk vaststaat dat hij nood heeft aan internationale 

bescherming. Verzoeker erkent hierbij dat de gemachtigde correct meent dat het niet is omdat men een 

negatieve beslissing krijgt, dat men gerechtigd is in een ander land asiel aan te vragen, noch dat een 

negatieve beslissing gelijk staat aan een schending van artikel 3 van het EVRM. Tegelijk heeft de 

gemachtigde in de bestreden beslissing ook geantwoord op de door de raadsvrouw van verzoeker bij 

wijze van brief geuite bezorgdheid dat hij zeer weinig kans heeft om daadwerkelijk een voldoende 

onderzoek te doorlopen en dus een reële eerlijke kans op internationale bescherming te krijgen. 

Hiervoor kan verwezen worden naar wat supra werd gesteld. 

 

Vervolgens richt verzoeker zijn pijlen op het voorgehouden gebrek aan betrouwbare informatie 

aangaande de asielprocedure. Echter uit het AIDA-rapport blijkt, meer bepaald op pagina 42, dat hoewel 

de informatie vaak in juridisch taalgebruik is en bijgevolg niet altijd even gemakkelijk te begrijpen, Polen 

wel heeft voorzien in een folder “first steps in Poland- practical brochure for the asylum applicants in 

Poland” met financiering van het Europees Vluchtelingenfonds en dat deze folder in zes talen 

beschikbaar is, zoals onder meer in het Russisch, een taal die verzoeker geacht wordt te begrijpen. Ook 

aangaande de Dublinprocedure is een folder opgemaakt die wordt verstrekt wanneer de 

vingerafdrukken worden afgenomen. Bijgevolg kan de Raad de conclusie van verzoeker als zou de 

Poolse overheid geen garanties bieden aan asielzoekers voor wat betreft de te verstrekken informatie, 
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prima facie niet volgen. Er blijkt immers dat die informatieverstrekking niet enkel aan de NGO’s is 

overgelaten zoals hij lijkt te suggereren, maar dat de Poolse autoriteiten ook in infobrochures in 

verschillende talen voorzien.  

 

Tot slot voert verzoeker nog in het licht van systeemfouten een gebrekkige bijstand van een advocaat of 

tolk aan. Wat betreft de bijstand van een tolk komt verzoeker terug op het feit dat niet alle tolken de 

juiste dialecten spreken. De Raad ziet echter de relevantie voor verzoeker zijn situatie niet in daar hij 

een Tsjetsjeen van Russische nationaliteit is en de overgrote meerderheid van de asielzoekers 

Tsjetsjenen zijn, zoals blijkt uit de statistieken van het AIDA-rapport waar verzoeker zelf in het eerste 

onderdeel van dit middel heeft naar verwezen. Uit de paragraaf waar verzoeker zelf naar verwijst, blijkt 

dat zich in hoofdzaak in 2016 nog problemen voordeden met zeer uitzonderlijke talen als Igbo, Djula en 

Tigrinia. Verzoeker heeft zelf tijdens zijn Dublininterview ook geenszins gewag gemaakt van problemen 

met vertaling of juridische bijstand tijdens zijn onderzoek van zijn beschermingsverzoek in Polen. Wat 

betreft de bijstand door een advocaat stelt de Raad vast dat uit het citaat waar verzoeker naar verwijst 

blijkt dat toegang tot een gratis advocaat niet in alle omstandigheden evident blijkt te zijn omwille van 

praktische obstakels omdat opvangcentra ver verwijderd kunnen zijn van de NGO’s die in gratis 

juridische bijstand voorzien. Doch er blijkt eveneens dat asielzoekers wel geïnformeerd worden over de 

juridische bijstand voorzien door NGO’s door folders bij de Poolse Dienst Vreemdelingenzaken en in de 

opvang- en detentiecentra. Nu verzoeker niet omwille van gezondheidsproblemen in de onmogelijkheid 

blijkt te zijn eventuele lange afstanden af te leggen, acht de Raad het mogelijk dat hij zich naar de 

eventueel ver gelegen NGO’s begeeft voor de gratis juridische bijstand. Dienaangaande stipt de 

gemachtigde in de bestreden beslissing ook terecht aan dat in Polen bij wet van 13 november 2015 een 

door de staat georganiseerd systeem van gerechtelijke bijstand is ingevoerd en dat de bijstand bestaat 

uit het informeren van de asielzoekers en het voorbereiden van de relevante documenten. Uit het citaat 

dat verzoeker zelf aanhaalt uit het AIDA-rapport blijkt eveneens dat dit vertegenwoordiging inhoudt in 

zaken die een weigering van bescherming, het verbreken van de procedure of het weigeren de 

procedure te heropenen, Dublin, de onontvankelijkheid van een procedure of het intrekking van 

bescherming kan inhouden. De Raad acht het gezien deze relatief recente wetswijziging en de 

zelfredzaamheid van verzoeker zelf bijgevolg niet “zo goed als zeker” dat hij in geval van terugkeer geen 

juridische bijstand van een advocaat zal genieten als hij zelf de nodige inspanningen doet een NGO 

dienaangaande te contacteren. Concluderend meent de Raad dat de gemachtigde op redelijke en 

zorgvuldige wijze heeft gemotiveerd in de thans bestreden beslissing aangaande de door de 

raadsvrouw van verzoeker opgeworpen systeemfouten die grotendeels gelijklopen met de uiteenzetting 

van dit eerste middel. De gemachtigde heeft op genuanceerde wijze bepaalde moeilijkheden erkend 

doch kon op een niet kennelijk onredelijke wijze vaststellen dat er thans geen systeemfouten aan de 

orde zijn die tot gevolg zouden hebben dat de kans in geval van overdracht van verzoeker aan Polen 

reëel is op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. 

 

Wat betreft zijn persoonlijk profiel beroept verzoeker zich op de aanwezigheid van twee broers in België 

en op een schending van artikel 8 van het EVRM of artikel 9 van de Dublin-III-Verordening. 

Dienaangaande heeft de gemachtigde in de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat artikel 9 van de 

Dublin-III-Verordening thans niet aan de orde is nu de broers van verzoeker niet kunnen beschouwd 

worden als “gezinsleden” in de zin van artikel 2, g van de Dublin-III-Verordening . Ook aangaande de 

opgeworpen schending van artikel 8 van het EVRM merkt de gemachtigde terecht op dat : “Verder moet 

worden opgemerkt dat het EHRM reeds oordeelde dat de relatie tussen een meerderjarige persoon en 

zijn familie niet noodzakelijk de bescherming dient te genieten van artikel 8 van het EVRM indien er 

naast de gewone affectieve banden geen aangetoonde bijkomende elementen van afhankelijkheid 

bestaan (cfr. Yilmaz v. Duitsland, 17.04.2003, §44: Mokrani v. Frankrijk, 15.07.2003, §33). Voortgaande 

op de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier zijn er volgens geen dergelijke 

elementen. Hieruit volgt dat moet worden besloten dat de overdracht van de betrokkene aan Polen geen 

inbreuk impliceert op artikel 8 van het EVRM. Een relatie van afhankelijkheid dient de gebruikelijke 

banden die tussen familieleden bestaan te overstijgen en in die mate sterk te zijn dat als gevolg van een 

scheiding de betreffende gezinsleden niet in staat zijn zelfstandig te leven. Dit kan het geval zijn 

wanneer er sprake is van een medische of psychische problematiek en de familieleden zonder de 

bijstand van dat welbepaalde familielid niet kunnen functioneren. We zijn van oordeel dat dit niet van 

toepassing is op de relatie tussen de betrokkene en zijn in België verblijvende broers.” De Raad meent 

dat de elementen die verzoeker aanhaalt, met name dat hij in Tsjetsjenië een hechte band had met zijn 

familie, ze elkaar dagelijks zagen, hij steeds in één van de huizen van de gevluchte broers terecht kon 

en het feit dat verzoeker nu volgens de verklaring gevoegd bij het verzoekschrift financiële en materiële 

steun krijgt van de broers, niet afdoende is om een band van afhankelijkheid te aanvaarden die 

verdergaat dan de gewone affectieve banden die tussen familieleden bestaat. Bovendien en niet in het 
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minst blijkt uit het Dublininterview dat verzoeker naast de twee broers in België met legaal verblijf, nog 

drie broers heeft waarvan twee in Grozny wonen, en in Maikop. Daarnaast heeft verzoeker eveneens 

nog een zus in Grozny. De twee broers in België blijken dus lang niet zijn enige familieleden te zijn. 

Verzoeker is een zelfstandige man van 51 jaar, er blijkt geen duidelijke afhankelijkheid specifiek ten 

aanzien van de twee broers met verblijfsrecht in België dermate dat de Raad niet volgt dat een 

overdracht aan Polen een enorme destabilisatie in zijn leven zou veroorzaken, zoals hij aanvoert. Een 

schending van artikel 8 van het EVRM blijkt prima facie dan ook niet. 

 

In een volgend onderdeel meent verzoekster dat nu personen van Tsjetsjeense afkomst geen eerlijke 

kans zouden krijgen, het onverantwoord is hem naar Polen over te dragen zonder individuele garantie. 

De Raad volgt, gezien het bovenstaande niet dat verzoeker, naast het feit asielzoeker te zijn, nog een 

extra kwetsbaarheid vertoont die vergelijkbaar zou zijn met een situatie zoals in het arrest Tarakhel 

waarnaar hij verwijst. De Raad meent wel degelijk dat de “lijvige” bestreden beslissing, zoals verzoeker 

zelf erkent, voorziet in een afdoende motivering om te stellen dat met alle elementen is rekening 

gehouden en met name met de actuele situatie in Polen. Het AIDA-rapport waarop de gemachtigde zich 

heeft gebaseerd is actueel, verzoeker heeft zich immers grotendeels op hetzelfde rapport gebaseerd en 

de conclusies die de gemachtigde eruit heeft getrokken zijn genuanceerd en gaan gedetailleerd in op 

het schrijven dat de raadsvrouw reeds voorafgaandelijk aan de gemachtigde had overgemaakt. De 

verwijzingen die verzoeker maakt naar arresten in dossiers met overdracht naar Italië zijn thans niet 

dienstig.  

 

Waar verzoeker in fine van het eerste middel opnieuw poneert dat hij in geval van terugkeer naar Polen 

buiten het net van internationale bescherming zal vallen, niet anders zal kunnen dan naar zijn 

thuisstreek terug te keren en meent ontegensprekelijk op grond van het Vluchtelingenverdrag recht te 

hebben op internationale bescherming, licht hij dit niet verder toe zodat kan worden verwezen naar wat 

supra reeds is uiteengezet. Het feit dat het terugsturen naar Polen van Dubliners een extra last 

betekent, is eigen aan de Dublin III Verordening die ook van toepassing is op Polen. Een losse 

verwijzing naar de algemene vluchtelingencrisis doet geen afbreuk aan het voorgaande. 

 

De Raad neemt prima facie niet aan dat verzoeker omwille van de algemene situatie in Polen of diens 

specifieke situatie een verdedigbare grief heeft in het licht van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van 

het Handvest. Evenmin blijkt prima facie een schending van de materiële motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijkheidsbeginsel.  

 

De gemachtigde kon zich in casu prima facie stoelen op artikel 3, 2 iuncto artikel 18, 1, d van de Dublin-

III-Verordening , evenals op artikel 71/3, § 3 van het Vreemdelingenbesluit. De discretionaire bepaling 

zoals verwoord in artikel 17 van de Dublin-III-Verordening diende in casu prima facie niet dwingend te 

worden geïnterpreteerd. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 13 van het EVRM, van 

artikel 47 van het Handvest en van artikel 39 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 

2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking 

van de vluchtelingenstatus (hierna verkort de oude Procedurerichtlijn). In dit middel voert verzoeker aan 

dat hij thans op grond van de Belgische wetgeving niet over een effectief rechtsmiddel zou beschikken. 

Hierbij verwijst hij naar rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie en het EHRM. 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat het gehele tweede middel een wetskritiek bevat en dat grieven gericht 

tegen de wettigheid van een normatieve bepaling en niet tegen de wettigheid van de bestreden 

beslissing, niet tot zijn bevoegdheid behoren nu een beroep bij de Raad op grond van de artikelen 39/2, 

§ 2 en 39/82, § 1 van de Vreemdelingenwet betrekking moet hebben op een individuele beslissing. 

 

Ten overvloede moet toch worden onderstreept dat verzoeker weliswaar een uitgebreid overzicht geeft 

van de ontwikkelingen die zich inzake de effectiviteit van het rechtsmiddel van de Raad hebben 

voorgedaan maar voorbij gaat aan de wijzigingen die de wet van 10 april 2014 houdende diverse 

bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de 

Raad van State, BS 31 mei 2014 aan de procedure met betrekking tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van een beslissing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (hierna: de UDN-procedure) 

heeft aangebracht en totaal voorbij gaat aan de bindende interpretatie die het Grondwettelijk Hof op 27 

januari 2016 in zijn arrest nr. 13/2016 aan de wet heeft gegeven. Zo wijst verzoeker onder meer naar 
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het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 januari 2014. Ook al had dit arrest weliswaar betrekking 

op beroepen gericht tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

Staatlozen om een beschermingsverzoek van een persoon afkomstig uit een veilig herkomstland 

niet in overweging te nemen, toch is de wetgever op veralgemeende wijze tegemoet gekomen aan 

belangrijke opmerkingen van het Grondwettelijk Hof, door bij de voormelde wet van 10 april 2014 

onder meer de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid aan te passen op vier belangrijke 

punten.  

 

Zo werden in artikel 39/57, § 1 van de Vreemdelingenwet duidelijke beroepstermijnen opgenomen, met 

name 5 of 10 dagen. Sinds voormelde wetswijziging voorziet de Vreemdelingenwet eveneens in een 

automatisch schorsende werking overeenkomstig artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet. Wanneer de 

vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, behoudens akkoord van de betrokkene, zal de minister of zijn 

gemachtigde pas ten vroegste tien dagen na de kennisgeving van deze maatregel kunnen overgaan tot 

de gedwongen verwijdering van de betrokkene. Indien de vreemdeling een vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid indient binnen deze termijn, zoals in casu verzoeker heeft gedaan, 

zal pas kunnen worden overgegaan tot zijn gedwongen verwijdering nadat de Raad deze vordering 

heeft verworpen. In het geval de termijn op grond van artikel 39/57, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet van tien dagen wordt teruggebracht tot vijf dagen, zijn dezelfde regels van 

toepassing. Ook werd een nieuwe alinea aan artikel 39/82 van de Vreemdelingenwet toegevoegd, die 

stelt dat “De kamervoorzitter of de rechter in vreemdelingenzaken doet een zorgvuldig en nauwgezet 

onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en 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.(eigen benadrukken)”. Voorts is de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de grondrechten van de mens, in het 

bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede 

lid, van het EVRM. Het Grondwettelijk Hof stelde vervolgens in het arrest van 27 januari 2016, nr. 

13/2016, B 14 en B 15.2 dat het woord « inzonderheid » in artikel 39/82, § 4, 4de lid en 39/85, § 1, 3de 

lid van de Vreemdelingenwet een exemplatief en geen limitatief karakter heeft, dermate dat de Raad het 

zorgvuldig en nauwgezet ex nunc onderzoek niet beperkt tot de grondrechten die enkel in artikel 15, 

tweede lid van het EVRM zijn voorzien. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de wetgever gevolg heeft gegeven aan de verzuchtingen van het 

EHRM en van het Grondwettelijk Hof inzake de effectiviteit van het rechtsmiddel in de UDN-procedure.  

 

Het Grondwettelijk Hof heeft bovendien in het voormelde arrest van 27 januari 2016 de wet van 10 april 

2014 aldus geïnterpreteerd dat de UDN-procedure niet exclusief gericht is op vastgehouden 

vreemdelingen, zodat ook aan dit punt van kritiek van het EHRM in het arrest Stella Josef waarnaar 

verzoeker verwijst, is tegemoet gekomen.  

 

Verzoeker kan zich niet op nuttige wijze beroepen op artikel 39 van de oude Procedurerichtlijn nu deze 

richtlijn met ingang van 21 juli 2015 werd ingetrokken. Conform artikel 53 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 (hierna verkort de nieuwe 

Procedurerichtlijn) gelden verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn als verwijzingen naar de nieuwe 

procedurerichtlijn, dermate dat de Raad de kritiek bekijkt in het licht van artikel 46 van de nieuwe 

Procedurerichtlijn.  

 

Uit het eerste lid van artikel 46 blijkt dat deze bepaling vereist dat de lidstaten ervoor zorgen dat voor 

verzoeker een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie openstaat tegen: a) een 

beslissing die inzake hun verzoek om internationale bescherming is gegeven, met inbegrip van een 

beslissing: i) om een verzoek als ongegrond te beschouwen “[…]; ii) om een verzoek als niet-

ontvankelijk te beschouwen overeenkomstig artikel 33, lid 2; iii) aan de grens of in transitzones van 

een lidstaat zoals omschreven in artikel 43, lid 1; iv) om een behandeling niet uit te voeren krachtens 

artikel 39 b) een weigering om de behandeling van een verzoek na de onderbreking ervan 

overeenkomstig artikel 27 en 28 te hervatten c) een beslissing tot intrekking van de internationale 

bescherming krachtens artikel 45.” (eigen benadrukken). 
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Een beslissing waarbij zoals in casu wordt beslist het verzoek niet in behandeling te nemen 

overeenkomstig de Dublin-III-Verordening wordt vermeld in artikel 33, lid 1 van de nieuwe 

procedurerichtlijn en valt dus niet onder de draagwijdte van artikel 46 van de nieuwe Procedurerichtlijn. 

Dit is overigens niet nieuw in vergelijking met artikel 39 van de oude Procedurerichtlijn nu verzoeker 

verkeerdelijk de thans bestreden beslissing beschouwt als “een beslissing die inzake een asielverzoek 

is gegeven” en eraan voorbij gaat dat in artikel 39, §1 enkel naar artikel 25, lid 2 en niet naar artikel 25, 

lid 1 van de oude Procedurerichtlijn wordt verwezen.  

 

Uiteraard neemt dit niet weg dat een verzoeker ook in het licht van een overdrachtbesluit zoals in casu 

moet kunnen genieten van een effectief rechtsmiddel in de zin van artikel 47 van het Handvest of artikel 

13 van het EVRM. Uit artikel 47 van het Handvest kan echter niet afgeleid worden dat het beroep tegen 

een beslissing die handelt over het aanduiden van de verantwoordelijkheid van een Dublin-lidstaat voor 

de beoordeling van de asielaanvraag, een beroep met volle rechtsmacht moet zijn.  

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 27 van de Dublin-III-Verordening , blijkt dat de door 

verzoeker nochtans geciteerde nationale wetsbepalingen in de gelegenheid voorzien om de uitvoering 

van het overdrachtsbesluit op te schorten, met name via het administratief kort geding, zijnde de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid conform artikel 39/82 en volgende van de 

Vreemdelingenwet. Dit acht de Raad in lijn met een van de opties die het voormelde artikel 27, lid 3 aan 

de lidstaten biedt.  

 

 

In casu heeft verzoeker een vordering tot schorsing ingeleid bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

binnen de gestelde beroepstermijn. Op grond van artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet kent het 

voormeld beroep van verzoeker een van rechtswege schorsende werking totdat de Raad uitspraak 

gedaan heeft over de vordering.  

 

Voorts gaat de behandeling van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gepaard met waarborgen en behandelingstermijnen, neergelegd in artikel 39/82, § 4, 4e, 5e en 6e lid 

van de Vreemdelingenwet zoals de nauwgezette ex nunc beoordeling. 

 

Met onderhavig verzoekschrift wordt uitspraak gedaan over een verwijderingsmaatregel en dus doet het 

betoog over hoe op hoogdringende wijze een andere maatregel dan een verwijderingsmaategel kan 

aangevochten worden, niet ter zake.  

 

Te dezen heeft verzoeker die vastgehouden wordt, één vordering ingesteld, namelijk onderhavige, die 

op hoogdringende wijze behandeld wordt. Het gehele betoog van verzoeker over drie beroepen die 

dienen aanhangig gemaakt te worden door een niet vastgehouden persoon om een hoogdringende 

behandeling te krijgen is derhalve evenmin dienstig in casu.  

 

Uit onderhavig arrest blijkt dat alle grieven behandeld werden, m.i.v. de grieven op grond van de 

artikelen 3, 6 en 8 van het EVRM en van het artikel 4 van het Handvest en dit voor verzoeker verwijderd 

wordt naar Polen. De Raad ziet in het geheel niet in waarom verzoeker poneert dat “ter gelegenheid van 

een annulatieberoep alleen de grieven die zijn afgeleid uit artikel 3 van het EVRM worden onderzocht en 

niet de grieven die uit het Handvest zijn afgeleid”. De Raad respecteert steeds het bepaalde in artikel 

52,3 van het Handvest dienaangaande.  

 

Ten slotte blijkt uit onderhavig arrest dat de zaak niet wordt afgehandeld op grond van enkel de 

voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

Het tweede middel is prima facie niet gegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM, van het non-

refoulementbeginsel, van artikel 33 van de Conventie van Genève betreffende het statuut van 

vluchtelingen van 28 juli 1951 (hierna verkort de Conventie van Genève), van artikel 3 van het Verdrag 

tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van 10 december 

1981 (hierna verkort het Antifolterverdrag), van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en van de 

materiële en formele motiveringsplicht. 

 

Verzoeker meent dat zijn overdracht naar Polen een schending van het non-refoulementbeginsel, van 

artikel 3 van het Antifolterverdrag en van artikel 3 van het EVRM zou vormen. Nergens uit de bestreden 
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beslissing zou blijken dat de gemachtigde in concreto is nagegaan of voorvermelde bepalingen worden 

gegarandeerd in Polen. Het onderzoek naar de effectiviteit van het principe van non-refoulement zou 

ontbreken in de bestreden beslissing. Verzoeker verwijst daarvoor naar een rapport van EDAL van 2013 

van het Antifoltercomité waarin Polen wordt bekritiseerd voor het niet naleven van het non-

refoulementbeginsel. De gemachtigde kan immers niet garanderen dat Polen Tsjetsjeense vluchtelingen 

niet zal uitwijzen naar hun thuisland, een land waar hij zou blootgesteld worden aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Bijgevolg maakt de gemachtigde zich bij overdracht van verzoeker aan 

Polen schuldig aan indirect refoulement. Verzoeker verwijst verder nog naar een standpunt van UNHCR 

aangaande Griekenland van juli 2007 en naar een arrest van de Raad om het voorgaande principe te 

duiden.  

 

De Raad merkt op dat het non-refoulementbeginsel de Staten die partij zijn bij het Internationaal 

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en 

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: de Vluchtelingenconventie) het verbod oplegt om een 

vluchteling uit te zetten of terug te leiden naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of 

vrijheid bedreigd zou worden op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een 

bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. In de bestreden beslissing wordt aangegeven dat 

Polen zoals België partij is bij de Vluchtelingenconventie.  

 

Het EHRM heeft inderdaad reeds geoordeeld dat de onrechtstreekse verwijdering naar het land van 

herkomst via een ander land, dat eveneens een verdragsstaat is bij het EVRM, deze staat niet van zijn 

verantwoordelijkheid ontslaat om er over te waken dat de verzoekende partij, door de beslissing om 

haar van het grondgebied te verwijderen, niet blootgesteld wordt aan een behandeling die strijdig is met 

artikel 3 van het EVRM. Wanneer staten internationale organisaties oprichten of, mutatis mutandis, 

internationale verdragen sluiten om samen te werken op bepaalde domeinen, kan de bescherming van 

fundamentele rechten hierdoor geraakt worden. Het zou echter niet stroken met de doelstellingen van 

het EVRM dat de verdragsstaten zich op die wijze op het desbetreffende domein zouden kunnen 

onttrekken aan iedere verantwoordelijkheid ten aanzien van het EVRM (cf. EHRM, T.I. v. Verenigd 

Koninkrijk, 7 maart 2000 en EHRM, Waite et Kennedy v. Duitsland, 18 februari 1999, § 67). 

 

In dit verband wijst de Raad erop dat uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat er prima facie -

gelet op de thans voorliggende informatie en de rapporten in het administratief dossier en het 

verzoekschrift- geen reden is om te besluiten dat de Poolse autoriteiten verzoeker geen toegang zou 

verlenen tot de asielprocedure. Evenmin kan op het eerste gezicht worden vastgesteld dat de 

asielprocedure in Polen dusdanige gebreken vertoont dat het risico zou bestaan dat de verzoeker met 

miskenning van het non-refoulementbeginsel en/of zonder dat zijn asielaanvraag wordt behandeld naar 

zijn land van herkomst zou worden gerepatrieerd. Daarenboven wijst de Raad erop dat verzoeker zelf 

erkent reeds een asielaanvraag doorlopen te hebben en er geen gegevens voorlagen over de beslissing 

die werd genomen. De Raad stelde supra reeds volkomen in de onmogelijkheid te zijn om na te gaan of 

de afwijzing van het beschermingsverzoek frappant onterecht zou zijn en het onderzoek van het 

asielverzoek strijdig zou zijn met de relevante richtlijnen, dermate dat men zou kunnen besluiten tot een 

risico op indirect refoulement bij overdracht naar Polen. 

 

Voorts wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk gesteld dat: “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 
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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.” De 

gemachtigde is nadien overgegaan tot een uitvoerig onderzoek van de algemene situatie in Polen en 

van de persoonlijke situatie van verzoeker. Een onderzoek dat de Raad in het eerste middel zorgvuldig 

en redelijk heeft bevonden en niet in strijd met de hogere rechtsnormen door verzoeker aangehaald. 

 

Deze elementen van de bestreden beslissing worden door de verzoekende partij niet weerlegd.  

 

In zijn verzoekschrift citeert verzoeker uit een EDAL-rapport uit 2013 waarin het Antifoltercomité Polen 

heeft bekritiseerd voor het niet voldoen aan het non-refoulementbeginsel nu er geen toegang zou zijn tot 

een effectief rechtsmiddel. De Raad stelt vooreerst vast dat dit rapport reeds van 2013 dateert en dat uit 

het citaat helemaal niet kan opgemaakt worden waarom het Antifoltercomité in 2013 ervan overtuigd 

was dat Polen het non-refoulementbeginsel schendt en waarom het van mening is dat er geen effectief 

rechtsmiddel voor handen is. De Raad heeft supra reeds gesteld dat de andere bron die verzoeker 

daaromtrent heeft aangehaald, eveneens van EDAL maar dan van 2016 een veel genuanceerder beeld 

geeft aangaande de effectiviteit van het rechtsmiddel voor de “refugee board”. In deze analyse worden 

enerzijds wel bedenkingen gemaakt aangaande de tegensprekelijkheid, doch met verwijzing naar 

rechtspraak van het HvJ er tegelijk op gewezen dat een mogelijkheid van tegensprekelijkheid volstaat 

en wordt ook letterlijk gesteld dat de procedure voor de “Refugee Board” voldoet aan de vereiste van 

artikel 46, 3 van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU dat bepaalt dat de lidstaten ervoor zorgen een 

volledig en ex nunc onderzoek te doen van zowel de feitelijke als juridische gronden met inbegrip van 

een onderzoek van de behoefte aan internationale bescherming overeenkomstig Richtlijn 2011/95/EU, 

zulks ten minste in beroepsprocedures voor een rechterlijke instantie van eerste aanleg. Bijgevolg 

primeert de meest recente bron dienaangaande. 

 

In zoverre verzoeker meent dat naast een analyse van de asielprocedure en de opvang in Polen, de 

verwerende partij in casu in de bestreden beslissing in concreto had moeten motiveren omtrent het non-

refoulementbeginsel, wijst de Raad erop dat de gemachtigde de specifieke asielprocedure in Polen 

heeft geanalyseerd op grond van een degelijke recente bron, zijnde het AIDA-rapport waarop verzoeker 

zich eveneens heeft gebaseerd en eveneens heeft rekening gehouden met de elementen eigen aan zijn 

zaak zoals blijkt uit de bespreking van het eerste middel. Van de gemachtigde wordt verwacht dat hij “a 

meaningful assessment of the applicant's claim” doet zoals het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens het vereist (zaak K.R.S. gewezen tegen het Verenigd Koninkrijk van 2 december 2008). De 

gemachtigde heeft dit in casu gedaan en kon ervan uitgaan dat het Poolse asielsysteem minimale 

kwaliteitsgaranties biedt om de effectiviteit van het non-refoulementbeginsel te waarborgen. Een 

verwijzing naar een citaat uit een UNHCR –rapport van 2007 met betrekking tot Griekenland is thans 

althans wat de feiten betreft, niet dienstig. Wat betreft het principe dat een staat steeds moet nagaan of 

een overdracht naar een lidstaat geen aanleiding kan geven tot indirect refoulement, volgt de Raad 

maar blijkt om de voormelde redenen dat dit in casu is gebeurd. Verzoeker herhaalt wederom dat hij in 

zijn thuisland zal blootgesteld worden aan onmenselijke en vernederende behandelingen en de 

gemachtigde niet kan garanderen dat Polen Tsjetsjeense vluchtelingen niet zal uitwijzen. Supra werd 

reeds gesteld dat thans niet zonder meer nog kan aangenomen worden dat het louter feit dat men een 

Tsjetsjeen terugstuurt naar Rusland op zich reeds een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel, een premisse waar verzoeker in zijn verzoekschrift lijkt van uit te gaan. Een 

individueel onderzoek is vereist en verzoeker betwist niet dat Polen dit heeft gedaan. 

 

Met zijn betoog maakt verzoeker prima facie geen schending aannemelijk van artikel 3 van het EVRM, 

van het non-refoulementbeginsel, van artikel 33 (1) van de Vluchtelingenconventie, van artikel 3 van het 

Antifolterverdrag, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel of van de formele en 

materiële motiveringsplicht. 

 

Het derde middel is prima facie niet gegrond, en is bijgevolg niet ernstig. 
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Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

De vaststelling dat er prima facie geen ernstig middel wordt aangetoond, volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. S. KEGELS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS A. MAES 

 


