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 nr. 192 809 van 28 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 8 juni 2017 

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

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

Vereenvoudiging van 19 mei 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat N. AHMADZADAH en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeksters, een moeder en haar meerderjarige dochter, dienden op 23 maart 2017 een 

asielaanvraag in in België. Deze aanvragen resulteerden in twee weigeringsbeslissingen, die thans 

worden aangevochten.  

 

1.2. De bestreden beslissing die werd genomen in hoofde van eerste verzoekster luidt als volgt: 

 

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

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

mevrouw), die verklaart te heten<1>: 

 

naam : E. 

voornaam : G. 
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geboortedatum : 01.01.1960 

geboorteplaats : Watapur 

nationaliteit : Afghanistan 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Nederland 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 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

De betrokkene vroeg op 23.03.2017 asiel in België, samen met haar meerderjarige dochter. Wat haar 

identiteits-en reisdocumenten betreft, legde de betrokkene haar taskara voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 28.06.2012, 

02.01.2013, 24.07.2013 en 28.09.2016 in Nederland geregistreerd werden, telkens in het kader van een 

asielaanvraag. 

De betrokkene, staatsburger van Afghanistan, werd gehoord op 14.04.2017 en verklaarde dat ze 

Afghanistan 5 jaar eerder verliet om met het vliegtuig naar Turkije te reizen om daar 2 dagen op een 

voor haar onbekende plaats te verblijven. Ze gaf aan vervolgens naar Griekenland te zijn gereisd om 

daar 1 maand bij haar smokkelaar op een voor haar onbekende plaats te verblijven alvorens met het 

vliegtuig naar Nederland door te reizen. In Nederland werden de vingerafdrukken van de betrokkene 

een eerste keer geregistreerd op 28.06.2012, in het kader van een asielaanvraag. In de daaropvolgende 

jaren werden de vingerafdrukken van de betrokkene - eveneens in het kader van een asielaanvraag - 

geregistreerd op 02.01.2013, 24.07.2013 en 28.09.2016. De betrokkene gaf aan dat ze effectief asiel 

vroeg in Nederland, maar dat deze aanvraag afgewezen werd. Ze gaf aan dat ze 5 jaar in een 

opvangcentrum in Den Helder verbleef alvorens op 14.03.2017 naar België door te reizen. In België 

diende de betrokkene op 23.03.2017 een asielaanvraag in, samen met haar meerderjarige dochter. 

Op 03.05.2017 werd een terugnameverzoek gericht aan de Nederlandse instanties die op 17.05.2017 

op grond van artikel 18(1 )d van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek voor terugname. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) zij besloot 

asiel te vragen in België, en of zij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling 

redenen heeft, die volgens haar verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat 

rechtvaardigen. De betrokkene verklaarde dat ze voor België koos omdat het dichtbij lag nadat ze in 

Nederland een negatieve beslissing kreeg en haar gezegd werd dat ze zou gerepatrieerd worden. 

Gevraagd naar bezwaren tegen een mogelijke overdracht aan Nederland, gaf de betrokkene aan dat ze 

het tot haar negatieve beslissing heel goed had in Nederland en nooit problemen heeft gekend, maar ze 

haar nadien wilden repatriëren. 

De betrokkene verklaarde geen in België verblijvende familieleden te hebben. Wel maakte ze gewag 

van twee schoonbroers en twee schoonzussen die in Nederland zouden verblijven als erkend 

vluchteling. 

We wijzen er op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 

stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van 

Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als 

grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. 

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in 

die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 

vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt 

uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een bepaalde Lidstaat of wens in een bepaalde 

Lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grand zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

Toch kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde lidstaat 

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat asielzoekers, na overdracht aan die 

lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat elke schending van een 

grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 
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lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat 

de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de 

bepalingen van Verordening 343/2003, opgevolgd door Verordening 604/2013, indien zij niet onkundig 

kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procédures inzake asiel en 

internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat 

aannemelijk maken dat de asielzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een 

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

omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent 

wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grand van concrete feiten en 

omstandigheden aannemelijk te maken dat zij door een overdracht aan Nederland een reëel risico loopt 

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

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

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

haar verblijf in Nederland die door haar als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of die zouden wijzen op een 

reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Zoals reeds vermeld, gaf de betrokkene aan dat ze het tot haar negatieve beslissing heel goed had in 

Nederland en er nooit problemen heeft gekend. Ze gaf aan dat ze haar nadien wilden repatriëren. 

Dienaangaande merken we op dat negatieve beslissingen en het opdragen terug te keren naar het land 

van herkomst onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel- en immigratiebeleid en op zich geen 

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

van het EU-Handvest. 

Nederland kent verder onafhankelijke beroepsinstanties inzake afgewezen asielaanvragen en 

beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

Bovendien merken we op dat de Nederlandse instanties op 17.05.2017 instemden met toepassing van 

artikel 18(1 )d van Verordening 604/2013 met de behandeling van de door de betrokkene in België 

ingediende asielaanvraag. Dit betekent dat de betrokkene na overdracht aan Nederland bij de bevoegde 

instanties opnieuw een asielaanvraag kan indienen. De Nederlandse instanties zullen de betrokkene 

niet verwijderen naar haar land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van haar 

asielaanvraag. De betrokkene zal in haar hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming 

gemachtigd zijn te verblijven in Nederland en de door de wet voorziene bijstand en opvang krijgen. We 

verwijzen hieromtrent naar het rapport over Nederland van het onder meer mede door de "European 

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

(Angelina Van Kampen, Lynn Hillary, Merlijn Bothof, Daan Bes; Marieke van Zantvoort, Stefanie 

Pijnenburg and Eglantine Weijmans, "Asylum Information Database - National Country Report - The 

Netherlands", up-to-date tot 31.12.2016, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt 

toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene) waarin wordt bevestigd dat personen, die 

in het kader van de "Dublin-verordening" aan Nederland worden overgedragen, geen problemen 

ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming (pagina 32). 

We merken op dat de betrokkene tijdens haar gehoor inzake haar gezondheidstoestand verklaarde last 

te hebben van astma en een puffertje te gebruiken. Ze gaf aan ook psychologische problemen te 

hebben sinds er 4 van haar familieleden door Nederland naar Afghanistan gerepatrieerd werden. We 

wijzen er op dat de betrokkene tijdens de duur van haar asielaanvraag geen attesten of andere 

elementen aan, die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende haar gezondheid een 

overdracht aan Nederland zouden verhinderen of dat redenen van gezondheid bij overdracht zouden 

leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 

3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene 

in haar hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Nederland niet de nodige 

bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen. 

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

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

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

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

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

gezondheidstoestand door middel van de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring ("common health 

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

lidstaat worden overgemaakt. De betrokkene maakt niet aannemelijk dat in haar geval de 
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verantwoordelijke lidstaat, eens geïnformeerd door middel van de gemeenschappelijke 

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

We merken op dat Nederland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het 

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

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

voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Nederlandse autoriteiten 

behandelen asielaanvragen volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die 

ook gelden in de andere lidstaten. Nederland onderwerpt asielaanvragen aan een individueel onderzoek 

en kent, net als België, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die 

voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om 

aan te nemen dat de Nederlandse 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. Verder kent 

Nederland onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en 

beslissingen van detentie en verwijdering. 

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

overdracht van betrokkene. 

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

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

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

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

behandeling van de verzoek om internationale bescherming door de Belgische instanties met 

toepassing van artikel 17(1) van Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is 

voor de behandeling van de verzoek om internationale bescherming, die aan de Nederlandse 

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

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

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 (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient hij (zij) zich aan te bieden 

bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten(4).”  

 

1.3. De bestreden beslissing die werd genomen in hoofde van tweede verzoekster; luidt als volgt:  

 

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

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

mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

 

naam : E. 

voornaam : H. 

geboortedatum : 01.01.1997 

geboorteplaats : Watapur 

nationaliteit Afghanistan 

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

 

België is met verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Nederland 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 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

De betrokkene vroeg op 23.03.2017 asiel in België, samen met haar moeder. Wat haar identiteits- en 

reisdocumenten betreft, legde de betrokkene haar taskara voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 28.06.2012, 

02.01.2013, 24.07.2013 en 28.09,2016 in Nederland geregistreerd werden, telkens in het kader van een 

asielaanvraag. 

De betrokkene, staatsburger van Afghanistan, werd gehoord op 14.04.2017 en verklaarde dat ze 

Afghanistan in 2012 verliet om met het vliegtuig naar Turkije te reizen om daar 2 dagen op een voor 

haar onbekende plaats te verblijven. Ze gaf aan vervolgens naar Griekenland te zijn gereisd om daar 

ongeveer 2 maanden op een voor haar onbekende plaats te verblijven alvorens met het vliegtuig naar 

Nederland door te reizen. In Nederland werden de vingerafdrukken van de betrokkene een eerste keer 
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geregistreerd op 28.06.2012, in het kader van een asielaanvraag. In de daaropvolgende jaren werden 

de vingerafdrukken van de betrokkene - eveneens in het kader van een asielaanvraag - geregistreerd 

op 02,01.2013, 24.07,2013 en 28.09.2016, De betrokkene gaf aan dat ze 5 keer asiel vroeg in 

Nederland, maar dat deze aanvraag na beroep afgewezen werd. Ze gaf aan dat ze 5 jaar in 

opvangcentra in Ter Apel, (s Gravendeel en Den Helder verbleef alvorens op 14.03.2017 naar België 

door te reizen. In België diende de betrokkene op 23.03.2017 een asielaanvraag in, samen met haar 

moeder. 

Op 03.05.2017 werd een terugnameverzoek gericht aan de Nederlandse instanties die op 17.05.2017 

op grond van artikel 18( 1 )d van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek voorterugname. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) zij besloot 

asiel te vragen in België, en of zij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling 

redenen heeft, die volgens haar verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat 

rechtvaardigen. De betrokkene verklaarde dat ze voor België koos omdat ze Nederlands spreekt en het 

kort bij Nederland en dus kort bij hun familie is. Gevraagd naar bezwaren tegen een mogelijke 

overdracht aan Nederland, gaf de betrokkene aan dat ze er nooit problemen heeft gekend. 

De betrokkene verklaarde geen in België verblijvende familieleden te hebben. Wel maakte ze gewag 

van twee ooms en twee tantes die in Nederland zouden verblijven als erkend vluchteling. 

We wijzen er op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

gevoegde zaken G-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 

stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van 

Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als 

grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. 

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in 

die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden 604/2013 de critéria en de mechanismen werden 

vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt 

uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een bepaalde lidstaat of wens in een bepaalde 

lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

Toch kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde lidstaat 

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat asielzoekers, na overdracht aan die 

lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat elke schending van een 

grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat 

de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de 

bepalingen van Verordening 343/2003, opgevolgd door Verordening 604/2013, indien zij niet onkundig 

kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en 

internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat 

aannemelijk maken dat de asielzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een 

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

omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent 

wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en 

omstandigheden aannemelijk te maken dat zij door een overdracht aan Nederland een reëel risico loopt 

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

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest 

We wensen dan ook te benadrukken dat de betrokkene tijdens het verhoor geen gewag maakte van 

concrete ervaringen, persoonlijk ondergane situaties of omstandigheden tijdens haar verblijf in 

Nederland die door haar als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of die zouden wijzen op een reëel risico op 

blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. Zoals reeds vermeld, gaf de betrokkene aan dat ze tijdens haar verblijf in 

Nederland nooit problemen heeft gekend. 

Bovendien merken we op dat de Nederlandse instanties op 17.05.2017 instemden met toepassing van 

artikel 18(1)d van Verordening 604/2013 met de behandeling van de door de betrokkene in België 

ingediende asielaanvraag. Dit betekent dat de betrokkene na overdracht aan Nederland bij de bevoegde 

instanties opnieuw een asielaanvraag kan indienen. De Nederlandse instanties zullen de betrokkene 



  

 

 

X - Pagina 6 

niet verwijderen naar haar land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van haar 

asielaanvraag. De betrokkene zal in haar hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming 

gemachtigd zijn te verblijven in Nederland en de door de wet voorziene bijstand en opvang krijgen. We 

verwijzen hieromtrent naar het rapport over Nederland van het onder meer mede door de "European 

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

(Angelina Van Kampen, Lynn Hillary, Merlijn Bothof, Daan Bes; Marieke van Zantvoort, Stefanie 

Pijnenburg and Eglantine Weijmans, "Asylum Information Database - National Country Report - The 

Netherlands", up-to-date tot 31.12,2016, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt 

toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene) waarin wordt bevestigd dat personen, die 

in het kader van de "Dublin-verordening" aan Nederland worden overgedragen, geen problemen 

ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming (pagina 32). 

We merken op dat de betrokkene tijdens haar géhoor verklaarde gezond te zijn, maar wel een beetje 

last te hebben van nachtmerries en slaapproblemen. We wijzen er op dat de betrokkene tijdens de duur 

van haar asielaanvraag geen attesten of andere elementen aan, die aanleiding geven te besluiten dat 

redenen betreffende haar gezondheid een overdracht aan Nederland zouden verhinderen of dat 

redenen van gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een risico op blootstelling aan 

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

Handvest. Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene in haar hoedanigheid van verzoeker Van 

internationale bescherming in Nederland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen. 

Indien de betrokkene toch met bepaalde gezondheidsproblemen geconfronteerd zou worden, verwijzen 

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

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

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

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

worden gegeven, Ook in het geval van de betrokkene zal de nodige informatie betreffende haar 

gezondheidstoestand door middel van de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring ("common health 

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

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

verantwoordelijke lidstaat, eens geïnformeerd door middel van de gemeenschappelijke 

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

Wé merken op dat Nederland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het 

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

uitgegaan dat Nederland het beginsel van non-refoulement alsmede dé andere verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Nederlandse autoritéiten 

behandelen asielaanvragen volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die 

ook gelden in de andere lidstaten. Nederland onderwerpt asielaanvragen aan een individueel onderzoek 

en kent, net als België, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die 

voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om 

aan te nemen dat de Nederlandse 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. Verder kent 

Nederland onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en 

beslissingen van detentie en verwijdering. 

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

overdracht van betrokkene. 

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

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

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

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

behandeling van de verzoek om internationale bescherming door de Belgische instanties met 

toepassing van artikel 17(1) van Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is 

voor de behandeling van de verzoek om internationale bescherming, die aan de Nederlandse 

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

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

18(1)d van Verordening 604/2013. 

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

binnenkomstdocumenten. 

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen®, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 
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vereist zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient hij (zij) zich aan te bieden 

bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten(4).”  

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel is afgeleid uit de schending van artikel 3 van het EVRM op zichzelf en/of juncto 13 

EVRM, van de artikelen 4 en 18 van Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van de 

artikelen 3, 16 en 17 van Dublin III-Verordening, van het non-refoulement beginsel, van artikel 62 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht, 

van de zorgvuldigheidsplicht, van het gelijkheids- en het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Het wordt uiteengezet als volgt: 

 

“1ste Onderdeel 

 

Artikel 18 van het Handvest bepaalt het volgende: 

 

"Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van 

Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van 

vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap" 

 

De bestreden beslissingen zijn voor verzoeker onaanvaardbaar. Te meer omdat deze niet afdoende is 

gemotiveerd. Het begrip 'afdoende' impliceert dat de motieven pertinent en draagkrachtig dienen te zijn 

(RvS 15 juni 2011, nr. 213.855), en dat zij in rechte en in feite evenredig zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. De geboden motivering dient steeds in concreto beoordeeld te worden, in het licht 

van alle gegevens van het administratief dossier.1 De motivering moet tevens draagkrachtig zijn, wat wil 

zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en 

volledig is. 

 

Eerst wordt er verwezen naar de stereotype paragraaf van elke bijlage 26quater, de volgende 

paragrafen zijn een poging tot individualisering van de beslissing. 

 

De bestreden beslissing is niet afdoende gemotiveerd waarom verzoeksters niet de mogelijkheid wordt 

geboden om de asielaanvragen in België te laten behandelen. Verwerende partij wist of had moeten 

weten dat verzoeksters helemaal uitgeprocedeerd zijn in Nederland en dat hun asielaanvragen aldaar 

geen schijn van kans maakt. Louter stellen dat de Nederlandse autoriteiten hen niet zullen verwijderen 

naar hun land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek te voeren, is een motivering die 

weinig concreet is en geen rekening houdt met verzoeksters individuele situatie. 

 

De bestreden beslissingen zijn evenmin afdoende gemotiveerd inzake de terugkeer van verzoeksters 

naar Nederland en de gevolgen die zij aldaar zullen ondervinden, wat een schending uitmaakt van 

artikel 3 EVRM en de schending van het non-refoulement beginsel. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij de vaststaande feiten, elementen van dossier en 

argumenten van verzoeksters geheel naast zich neerlegt. 

 

In de bestreden beslissingen wordt in vrij sibillijnse bewoordingen gesteld dat Nederland instemde met 

het verzoek voor de terugname op grond van artikel I8(I)d van Verordening 604/2013 en dat er moet van 

worden uitgegaan dat Nederland het beginsel non-refoulement alsmede de andere 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt: 

 

"We verwijzen ook naar artikel 32 van Verordening 604/2013. Met toepassing van dit artikel 

verstrekt de overdragende lidstaat informatie over bijzondere behoeften van de over te dragen 

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

die persoon kan omvatten. Het doel is dat na overdracht meteen de adequate medische verzorging 

of behandeling kan worden gegeven. Ook in het geval van de betrokkene zal de nodige informatie 

betreffende haar gezondheidstoestand door middel van de gemeenschappelijke 

gezondheidsverklaring ("common health certificate"), waar de nodige bijgevoegde stukken aan 

worden toegevoegd, aan de verantwoordelijke lidstaat worden overgemaakt. De betrokkene maakt 
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met aannemelijk dat in haar geval de verantwoordelijke lidstaat, eens geïnformeerd door middel van 

de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring, er niet voor zal zorgen dat in de bijzondere 

behoeften zal worden voorzien. 

 

We merken op dat Nederland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het 

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

worden uitgegaan dat Nederland het beginsel van non-refoulement alsmede de andere 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De 

Nederlandse autoriteiten behandelen asielaanvragen volgens de standaarden, die voortvloeien uit 

het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere lidstaten. Nederland onderwerpt 

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

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

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

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 20I3/32/EU niet zouden respecteren (...) " (bestreden beslissing, pag. 3) 

 

Het feit dat Nederland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, betekent geenszins dat Nederland het beginsel 

van non-refoulement en de verdragsverplichtingen uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. 

 

Er kan nog steeds geenszins van het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan uitgaan ten aanzien van 

Nederland. Te meer wanneer eerste verzoeker tijdens het gehoor verklaarde psychologische problemen 

te hebben sinds er 4 van haar familieleden door Nederland naar Afghanistan gerepatrieerd werden. 

 

Het wordt door de verwerende partij in de bestreden beslissingen niet betwist dat de familieleden van 

verzoeksters inderdaad Nederland zijn uitgezet. 

 

Het is zeer duidelijk dat de verwerende partij zeer onzorgvuldig is geweest. 

 

De situatie van verzoeksters, met name de elementen in het asieldossier en de argumenten die zij 

hebben aangevoerd worden niet afdoende gemotiveerd. Op vrij beperkende wijze tracht verwerende 

partij vruchteloos het argument van verzoeker te weerleggen: "Ze gaf aan ook psychologische 

problemen te hebben sinds er 4 van haar familieleden door Nederland naar Afghanistan gerepatrieerd 

werden. We wijzen er op dat de betrokkene tijdens de duur van haar asielaanvraaggeen attesten of 

andere elementen aan, die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende haar gezondheid een 

overdracht aan Nederland zouden verhinderen of dat de redenen van gezondheid bij overdracht zouden 

leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 

3 van het EVRM (Bestreden beslissing) 

 

Daargelaten dat de motivering volstrekt, vaag, niet concreet en gebrekkig is, dient te worden gesteld dat 

de verwerende partij geheel naast de kwestie redeneert. Zij verliest geheel uit het oog dat verzoeksters 

toch uiterst kwetsbaar profiel hebben. Minstens diende de verwerende partij toepassing maken van de 

severiteitsclausule van de Dublin-III Verordening. Het wordt niet afdoende gemotiveerd waarom 

verzoeksters niet daartoe in aanmerking komen. 

 

De verwerende partij verliest eveneens uit het oog dat de Nederlandse asielinstanties op geen enkele 

wijze rekening hebben gehouden met de kwetsbaarheid van verzoeksters. Ook de verwerende partij 

heeft geen rekening gehouden met de kwetsbaarheid van verzoeksters: 

 

- Eerste verzoekster is een alleenstaande vrouw en stond in Nederland onder medische behandeling; 

ze is afkomstig uit een provincie in Afghanistan alwaar de mensenrechtenomstandigheden bijzonder 

slecht is 

- Eerste verzoekster is een alleenstaande vrouw omdat haar man is gedood 

- Tweede verzoekster was een minderjarig meisje toen ze Nederland binnenkwam. Er is tevens 

sprake van verwestering. Tweede verzoeksters heeft dit element in Nederland opgeworpen, doch 

heeft de Nederlandse asielinstantie dit element ten onrechte niet in aanmerking komen, daar de 

Nederlandse zouden hebben gesteld dat ze niet als verwesterd meisje in aanmerking komt daar zij 

meerderjarig is geworden. Tweede verzoekster beheerst de Nederlandse taal uitstekend en werd 

dan ook in het Nederlands gehoord. Zij heeft geen banden met het land van herkomst. 

 De banden met Afghanistan zijn dan ook verbroken. 
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Het staat vast dat verzoeksters alleenstaande Afghaanse vrouwen zijn. 

 

Zo de asielaanvraag van tweede verzoeksters in België zou worden behandeld, kan ze zeer goede kans 

maken op de vluchtelingenstatus, daar zij een risicoprofiel vormt. Ook eerste verzoekster maakt zeer 

veel kans op erkenning van de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 met betrekking tot Afghanistan kunnen we 

opmaken dat het profiel van verzoeksters een belangrijk materieel feit is. UNHCR stelt hieromtrent: 

 

"7. Women with Certain Profiles or in Specific Circumstances 

 

Since 2001, the Government has taken important steps to improve the situation of women in the 

country, including the incorporation of international standards for the protection of women’s rights 

into national legislation, notably through the adoption of the Law on Elimination of Violence against 

Women (EVAW law); 356 the adoption of measures to increase women s political participation; 357 

and the establishment of a Ministry for Women’s Affairs.358 However, improvements in the situation 

of women and girls have reportedly remained marginal and Afghanistan continues to be considered 

a "very dangerous" country for women and girls.359 The deterioration of the security situation in 

some parts of the country has undone some of the earlier progress in relation to women's human 

rights. 360 Deep-rooted discrimination against women remains endemic.361 Violence against 

women and girls remains widespread and is reported to be on the rise;362 impunity in relation to 

such violence is reportedly common.363 Women are said to continue to face serious challenges to 

the full enjoyment of their economic, social and cultural rights.364 Despite advances, poverty, 

illiteracy, and poor health care continue to affect women disproportionately.365 Observers have 

noted that the implementation of legislation to protect women s rights remains slow.366 This 

includes in particular the implementation of the EVAW law. The law, promulgated in August 2009, 

criminalizes 22 acts of violence and harmful traditional practices against women, including child 

marriage, forced marriage and acts of violence against women such as rape and domestic violence; 

it also specifies punishments for perpetrators.367 The authorities are reported to lack the political 

will to implement the law, and reportedly do not enforce it in full, particularly in the rural areas.368 

The vast majority of cases, including instances of serious crimes against women, are still being 

mediated by traditional dispute resolution mechanisms rather than prosecuted as required by the 

law.369 UMAMA reports that both the ANP and prosecutors' offices continue to refer numerous 

cases, including serious crimes, to jirgas and shuras for advice or resolution, thereby undermining 

the implementation of the EVAW law and rein forcing harmful traditional practices.370 Decisions of 

these mechanisms place women and girls at risk of further victimization and ostracism. 371 The 

Shi'ite Personal Status Law,372 which regulates family law matters such as marriage, divorce and 

inheritance rights for members of the Shi'ite community, includes a number of provisions that 

discriminate against women, notably in relation to guardianship, inheritance, under-age marriages, 

and limitations on movements outside the home.373 While the human rights concerns identified in 

this section affect women and girls across the country, the situation in areas under the effective 

control of AGEs is reported to be of particular concern. In areas under their control, AGEs are 

reported to have severely curtailed the rights of girls and women, including their freedom of 

movement andpoliticalparticipation.374 Moreover, in areas under the effective control of AGEs 

women are likely to face particular difficulties in accessing justice and obtaining effective remedies 

for any violations of their rights. Indeed, the parallel justice structures operated by the A GEs in 

areas under their control are reported to routinely violate women's rights. "2 

 

a) Sexual and Gender-Based 

 

Violence Sexual and gender-based violence against women in Afghanistan reportedly remains 

widespread.376Such violence includes "honour killings", abduction, rape, forced abortion and 

domestic violence.377 As sexual acts committed outside marriage are widely seen in Afghan society 

to dishonour families, victims of rape outside marriage are at risk of ostracism, forced abortions, 

imprisonment, or even death.378 Societal taboos and fear of stigmatization and reprisals, including 

at the hands of their own community and family members, often deter survivors from reporting 

sexual and gender-based violence.379 At the same time, incidents of self-immolation as a result of 

domestic violence continued to be reported.380 Government authorities continue to refer most 

complaints of domestic violence to traditional disputeresolution mechanisms.381 Women and girls 

who flee their homes due to abuse or threats of forced marriage are often themselves accused of 
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vaguely defined or even undefined "moral crimes", including adultery (zina), or "running away from 

home".382Men responsible for the domestic violence (…)”  

 

EN 

 

"j) Individuals perceived as "Westernized" 

 

AGEs reportedly target individuals who axe perceived to have adopted values and/or appearances 

associated with Western countries, due to their imputed support for the Government and the 

international community.255 There are reports of individuals who returned from Western countries 

having been tortured or killed by AGEs on the grounds that they had become "foreigners " or that 

they were spies for a Western country.256 Individuals who fall under other profiles, such as profile 

I.e (humanitarian workers and development workers) and profile I.i (women in the public sphere) 

may similarly be accused by AGEs for having adopted values and/or appearances associated with 

Western countries, and may be targeted for that reason. "3 

 

EN 

 

"6. Individuals Perceived as Contravening 

 

AGEs' Interpretation of Islamic Principles, Norms and Values The Taliban have reportedly killed, 

attacked and threatened individuals and communities who are perceived to contravene the Taliban 

's interpretation of Islamic principles, norms and values.348 In areas where the Taliban are Crying to 

win the hearts and minds of the local population, the Taliban have reportedly softened their stance. 

However, once areas are under its effective control, the Taliban are reported to enforce a strict 

interpretation of Islamic principles, norms and values.349 There are reports of officers of the Taliban 

s Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice patrolling the streets, and people 

are reportedly detained for shaving their beards or for having haircuts that are deemed to be 

vain.350 Women are reportedly only allowed to leave their homes when accompanied by their 

husbands or male family members, and only for a small number of authorized purposes such as 

visiting a doctor;351 women and men who violate the rules have reportedly been punished by public 

lashings. "4 

 

Verzoeksters zijn dan ook van mening dat de Nederlandse autoriteiten onvoldoende rekening houden 

met de UNHCR-richtlijnen waaraan in België -terecht- zeer veel waarde aan wordt gehecht en waarmee 

dus rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de asielaanvraag. 

 

Een grondig onderzoek van de asielaanvragen van verzoeksters is des te noodzakelijker dat, zoals het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in haar arrest Sharifi t. Griekenland en Italië van 

21.10.2014 oordeelde, o.a. de oorlogstoestand in Afghanistan als gevolg heeft dat verzoeksters ten 

minste een verdedigbare grief hebben ten aanzien van een rechtstreekse of onrechtstreekse 

verwijdering naar Afghanistan: 

 

173. Eu égard aux principes posés dans l'affaire Catan et autres c. République de Moldova et 

Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, §§ III-II2, CEDH20I2, la Cour ne voit aucune 

raison de s'écarter des constats delà Grande Chambre (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 296) 

à propos de la situation d'insécurité généralisée qui caractérisait l'Afghanistan lorsque les 

requérants ont été exposés au risque d'un refoulement vers ce pays. Or, s'il peut être discuté de la 

question de savoir si en raison de cette situation générale ce refoulement aurait entraîné en soi une 

violation de l'article 3 (comparer M. c. Suède, no 23505/09, § 52,20juillet 2010 avec Suft et Elmi c. 

Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, §§ 241-250, 28 juin 2011, et K.A.B. c. Suède, précité, §§ 

86-97), il est en tous cas plus aisé de considérer que cette situation suffit à rendre les griefs des 

requérants sur le terrain de l'article 3 au moins « défendables ». Au demeurant, ainsi qu'il ressort du 

paragraphe 296 de l'arrêt RvV X – Pagina 7 M.S.S., précité, la politique du Gouvernement grec à 

l'époque des faits «consistait à ne pas renvoyer de force des demandeurs d'asile vers 

[l'Afghanistan], précisément en raison de la situation à risque qui y régnait. » 

 

Bovendien dient de bekommernissen van verzoeker te worden gelezen in het licht van het arrest MSS 

tegen Griekenland en België van 21 januari 2011. Met de EHRM-uitspraak in M.S.S. tegen België en 

Griekenland (no. 30696/09) en de Hof van Justitie-uitspraak N.S. tegen VK (C- 411/10 en C-493/10) van 

21 december 2011 Dublin20II gaf het EHRM belangrijke richting aan uitvoering van het Europese 
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asielrecht. In het licht van het recentere rechtspraak van het EHMR in de zaak Tarakhel t. Zwitserland, 

hebben verzoeksters bovendien recht op individuele garanties. Minstens had de verwerende partij in het 

kader van het zorgvuldigheidsbeginsel de situatie van verzoeksters moeten onderzoeken. 

 

Het argument van de verwerende partij dat er moet opgemerkt worden dat Nederland heeft ingestemd 

met het verzoek voor terugname van verzoeker op grond van artikel 18 (I) d van Verordening 604/2013 

is dan ook niet afdoende en overtuigt geenszins. Verwerende partij heeft geenszins oog voor 

persoonlijke situatie van verzoeksters. Het staat buiten kijf dat verzoeksters een zeer kwetsbaar profiel 

hebben. 

 

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Duitsland tegen Kaveh Puid van 14 

november 2013 (zaaknummer C-4/II)5, volgt weliswaar dat een lidstaat die een asielzoeker krachtens 

de Dublinverordening niet naar een andere lidstaat kan terugsturen omdat hij daar het risico zou lopen 

op onmenselijke behandeling, niet direct verplicht is om zelf deze asielaanvraag in behandeling te 

nemen. In dat arrest stelt het Hof van Justitie, in navolging van het N.S./SSHD-arrest, ook dat de 

procedure waarbij een andere verantwoordelijke staat wordt gezocht niet ten koste mag gaan van de 

rechtsbescherming van de asielzoeker. De staat waar de asielzoeker zich bevindt, moet erop toezien, 

aldus het Hof van Justitie, dat hij 'een situatie waarin de grondrechten van de asielzoeker worden 

geschonden, niet erger maakt door de procédure waarin de verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald 

onevenredig lang te laten duren'.6 Indien nodig, zoals in het geval van verzoeksters, dient de staat dan 

het asielverzoek zelf te behandelen overeenkomstig artikel 3 lid 2 van de Dublin II-Verordening.7 

 

Verzoeker verwijst uiteraard naar het arrest van Uw Raad van 17 februari 2011 en meer bepaald naar 

nummer 56.203 en naar het arrest van 3 februari 2012 met nummer 88.453, dat toepasbaar is op 

huidige geval. In arrest nummer 56.203 oordeelde uw Raad: 

 

"4.3.2.2.3. Zowel wat de algemene situatie in een land betreft aïs de omstandigheden eigen aan het 

geval van de verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid 

beschikken om te gepaste tijde deze omstandigheden te doen gelden (cfr EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S. / België en Griekenland, §366). In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een 

door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden 

waarvan de verwerende partij kennis had of had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden 

beslissing (...) De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de 

gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 EVRM verboden handeling (...) . Het 

Hof van Justitie oordeelde op 21 december 2011 in de gevoegde zaken C-4II/10, M.S. v. Secretary 

of State Departinent en C-493/I0, M.E. e-a., v. Refugee Applications Commissioner Minister of 

Justice, Equality and Law Reform in de navolgende overwegingen onder meer als volgt "94. 

Bijgevolg mogen de lidstaten, daaronder begrepen de nationale rechterlijke instanties, in situaties 

zoals die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn een asielzoeker niet aan de "verantwoordelijke 

lidstaat" in de zin van verordening 343/2003 overdragen wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van 

het feit dat de tekortkomingen in het systeem 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 in de 

zin van artikel 4 van het Handvest, en dit opdat de Unie en haar lidstaten hun verplichtingen inzake 

bescherming van de grondrechten van asielzoekers kunnen nakomen, 106 artikel 4 van het 

Handvest aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten, daaronder inbegrepen de nationale 

rechterlijke instanties, een asielzoeker niet aan de "verantwoordelijke lidstaat" in de zin van 

verordening nr. 343/2003 mogen overdragen wanneer zij onkundig kunnen zijn van het feit dat de 

tekortkomingen in het systeem 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 in de zin van deze 

bepaling (...)" 

 

Deze motivatie werd mutatis mutandis hernomen in een recent arrest van Uw Raad ( 72.824 van 6 

januari 2012). In dit geval bevatte het administratief dossier geen enkel element over de mishandelingen 

die de verzoeker persoonlijk in Malta zou beleefd hebben, maar besloot de Raad dat hij door de 

bestaande informatie van de internationale verslagen van NGO's niet 'onkundig' kon zijn van de ernstige 

tekortkomingen van het Maltees Systeem. 

 

2de onderdeel 
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Verwerende partij miskent het soevereiniteitsprincipe door te weigeren de asielaanvragen van 

verzoeksters op te nemen. Nochtans is er geen enkele gegronde reden om de ernstige toestand van 

verzoeksters te negeren. Verzoeker begrijpen niet waarom de toepasselijke discretionaire bepalingen 

van de Dublin Verordening III niet werden toegepast. Verzoeksters komen hiervoor zeker in aanmerking. 

 

Verwerende partij heeft onterecht geen toepassing gemaakt van de soevereintiteitscluasule conform 

artikel 16 en 17 Dublin Verordening III. Ten overvloede, verwerende partij schendt hierdoor het 

refoulement-verbod zoals vermeld in artikel 33 Conventie van Genève en artikel 3 van het EVRM. 

 

Verwerende partij houdt hier ten onrechte geen rekening mee. 

 

Nochtans heeft een recent arrest van het Hof van Justitie geoordeeld dat: 

 

"91 Anders dan wordt betoogd door de Belgische, de Italiaanse en de Poolse regering, die van 

mening zijn dat de lidstaten niet over geschikte instrumenten beschikken om te beoordelen of de 

verantwoordelijke lidstaat de grondrechten eerbiedigt en dus in te schatten welke risico 's een 

asielzoeker daadwerkelijk loopt indien hij aan deze lidstaat wordt overgedragen, kunnen de lidstaten 

dan ook op basis van informatie zoals die welke het Europees Hof voor de rechten van de mens 

aanhaalt, de werking van het asielstelsel in de verantwoordelijke lidstaat beoordelen, waardoor die 

risico's zullen kunnen worden ingeschat. 

 

92 Er dient te worden gewezen op de relevantie van de door de Commissie opgestelde rapporten 

en voorstellen voor wijziging van verordening nr. 343/2003. De lidstaat die de asielzoeker moet 

overdragen, heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie, die 

een van de geadresseerden van die rapporten en voorstellen is, en kan dus niet onkundig zijn van 

het bestaan ervan. 

 

93 Bovendien bepaalt artikel 80 VWEU dat aan het asielbeleid en de uitvoering daarvan de 

beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook 

op financieel vlak, ten grondslag liggen. Richtlijn 2001/55 vormt een voorbeeld van die solidariteit, 

maar de daarin vervatte solidariteitsmechanismen gelden, zoals ter terechtzitting is vermeld, enkel 

voor volkomen uitzonderlijke situaties die binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, te weten 

de massale toestroom van ontheemden. 

 

94 Bijgevolg mogen de lidstaten, daaronder begrepen de nationale rechterlijke instanties, in situaties 

zoals die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn een asielzoeker niet aan de „ 

verantwoordelijke lidstaat" in de zin van verordening nr. 343/2003 overdragen wanneer zij niet 

onkundig kunnen zijn van het feit dat de tekortkomingen in het systeem 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 in de zin van artikel 4 van het Handvest, en dit opdat de Unie en haar 

lidstaten hun verplichtingen inzake de bescherming van de grondrechten van asielzoekers kunnen 

nakomen. " ( N. S. (C 411/10) tegen Secretary of State for the Home Department En M. E. (C 

493/10), A. S. M.,M. T.,K. P.,E. H.tegen Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, 

Equality and Law Reform.bttp://curia.eitropa.eu/juns/document/document.isfttext—&docid— 

117187&page Indexz^O&doclang=nl&mode:::::lsi:&dir—&QCC—first&part—1 &cid—128284) 

 

Het Hof van Justitie heeft aldus geoordeeld dat de verplichting een positieve verplichting is voor de 

lidstaat om rekening te houden met alle elementen. Verwerende partij had moeten rekening houden met 

alle elementen in de zaak. Verzoeksters begrijpen niet waarom zijn asielaanvraag omwille van 

humanitaire redenen niet in behandeling is genomen. 

 

Verzoeksters kunnen zich dan ook niet verenigen met de bestreden beslissingen. Uit alles blijkt dat de 

verwerende partij duidelijk geen oog heeft gehad voor verzoeksters individuele situatie (lees: zeer 

kwetsbare profielen). 

 

De verwerende partij was ertoe verplicht om de asielaanvragen van verzoeksters in behandeling te 

nemen. Door dit niet te doen, schendt zij o.a. het motiveringsbeginsel alsook de zorgvuldigheidsplicht 

die op haar schouders rust. 

 

Het enig middel is gegrond.”  
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2.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

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

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS  1 oktober 2004, nr. 135 618).  

 

Samen met de verwerende partij stelt de Raad vast dat verzoeksters weliswaar de schending aanhalen 

van het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel, doch niet toelichten op welke wijze de bestreden 

beslissingen deze beginselen met de voeten treden. Deze middelonderdelen zijn dus onontvankelijk.  

 

2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 

van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Een en ander moet worden beoordeeld in het licht van de artikelen 4 van het Handvest en 3 van het 

EVRM.  

 

Artikel 4 van het Handvest, “Het verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen”, bepaalt: 

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Artikel 52 van het Handvest, “Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen”, 

bepaalt in lid 3: 

 

“Voor zover dit Handvest rechten bevat die corresponderen met rechten welke zijn gegarandeerd door 

het [EVRM], zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door genoemd verdrag aan 

worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming 

biedt.” 

 

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 het gedrag van de verzoekende partij (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 

2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).  

 

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

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

dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er zwaarwegende gronden 
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bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

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

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

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

96).  

 

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

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

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

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

103). Dit vermoeden wordt volgens het EHRM weerlegd wanneer, zoals de vaste rechtspraak luidt, er 

zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de betrokken asielzoeker bij 

verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling 

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

 

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

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

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

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

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

Griekenland, par. 342)  

 

Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, waarvan de Dublin III-verordening deel van uitmaakt, 

berust op wederzijds vertrouwen tussen de Lidstaten. Er wordt dan ook in eerste instantie uit gegaan 

van een sterk vermoeden dat de behandeling van asielzoekers in elke lidstaat in overeenstemming is 

met de eisen van het Handvest, met het Verdrag van Genève en met het EVRM. 

 

Het Hof van Justitie heeft evenwel benadrukt dat de overdracht van asielzoekers in het kader van het 

Dublinsysteem in bepaalde omstandigheden onverenigbaar kan zijn met het verbod van artikel 4 van het 

Handvest. 

 

Zo is het niet uitgesloten dat de werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de praktijk 

in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof heeft geoordeeld dat een 

asielzoeker een ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van dat artikel zou 

lopen in het geval van overdracht aan een lidstaat waarvan ernstig moet worden gevreesd dat het 

systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers er tekortschieten. Op 

grond van het in dat artikel neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een 

lidstaat verrichten in het kader van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het 

bestaan van dergelijke tekortkomingen in die lidstaat. (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken C-

411/10 en 493/10) 

 

Artikel 3.2, tweede lid van de Dublin III-verordening bepaalt daarom heden het volgende: 

 

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

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

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

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

grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke 

lidstaat is belast de criteria van hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast te stellen of een andere lidstaat 

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

In een arrest van 16 februari 2017 (C578/16 PPU, C.K. ea.) heeft het Hof van Justitie in een zaak die als 

voorwerp had een Dublin-overdracht, en waarin het Hof van Justitie zelf heeft gewezen op de synergie 

van de verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM, het Handvest, de Dublin III-verordening én de 

Opvangrichtlijn geoordeeld dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor systeemfouten in 

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, een asielzoeker slechts 

kan worden overgedragen in het kader van de Dublin III-verordening in omstandigheden waarin het 

uitgesloten is dat die overdracht een reëel en bewezen risico inhoudt dat de betrokkene wordt 

onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het 

Handvest. Dit vereist volgens het Hof een onderzoek naar individuele elementen die een overdracht in 

de weg staan. 
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Verzoeksters betogen in een eerste middelonderdeel dat de bestreden beslissingen niet afdoende 

gemotiveerd zijn omdat de verwerende partij wist of had moeten weten dat zij helemaal uitgeprocedeerd 

zijn in Nederland en hun asielaanvragen daar dus geen schijn van kans maken, zodat de stereotiepe 

motivering waarin wordt gesteld dat de Nederlandse autoriteiten hen niet zullen verwijderen naar hun 

land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek te voeren weinig concreet is en geen 

rekening houdt met hun individuele situatie. Er kan niet worden uitgegaan van het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel ten aanzien van Nederland temeer nu eerste verzoekster tijdens het gehoor 

verklaarde psychologische problemen te hebben sinds er 4 van haar familieleden door Nederland naar 

Afghanistan werden gerepatrieerd. De verwerende partij is heel onzorgvuldig geweest, aldus 

verzoeksters. Voorts betogen zij dat geen rekening werd gehouden met hun kwetsbaar profiel als 

alleenstaande Afghaanse vrouwen, noch door de Nederlandse asielinstanties, noch door de verwerende 

partij. Zij stellen dat de Nederlandse autoriteiten geen rekening hebben gehouden met de richtlijnen van 

UNHCR daaromtrent. Ten slotte verwijzen verzoeksters naar rechtspraak om hun standpunt te 

ondersteunen.  

 

Het wordt niet betwist dat de asielaanvragen van de verzoeksters werden afgewezen in Nederland. Dit 

gegeven op zich impliceert vanzelfsprekend niet dat de Nederlandse asielinstanties niet zouden 

tegemoetkomen aan hun internationale verplichtingen zoals die zijn geschetst in de bestreden 

beslissing. Zoals dat in de bestreden beslissing met betrekking tot eerste verzoekster is uiteengezet, 

maken negatieve beslissingen en het opdragen terug te keren naar het land van herkomst onlosmakelijk 

deel uit van een asiel- en immigratiebeleid en houden zij op zich geen onmenselijke of vernederende 

behandeling in in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het komt dus toe 

aan verzoeksters om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat zij 

door een overdracht aan Nederland een reëel risico lopen te worden blootgesteld aan omstandigheden 

die een schending zouden kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. 

 

De verwerende partij heeft vastgesteld dat de verzoeksters, in hun hoedanigheid van verzoeker van 

internationale bescherming gemachtigd zijn te verblijven in Nederland en de door de wet voorziene 

bijstand en opvang krijgen en dat in het AIDA-rapport dat up to date is tot 31 december 2016 wordt 

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

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

bekomen van internationale bescherming. Het komt derhalve aan de verzoeksters toe om met concrete 

elementen aannemelijk te maken dat dat in casu niet het geval is.  

 

In eerste instantie moet worden vastgesteld dat de verzoekster geen enkel rapport bijbrengen waaruit 

zou blijken dat zich in Nederland een probleem zou stellen voor wat betreft de opvang of de toegang tot 

de asielprocedure voor Dublin-terugkeerders.   

  

In de mate dat verzoeksters stellen dat zij in Nederland uitgeprocedeerd zijn en hun asielaanvragen 

daar dus geen schijn van kans maken, wordt in de bestreden beslissingen gesteld dat 

Nederlandonafhankelijke beroepsinstanties kent inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen 

inzake detentie en verwijdering én dat de Nederlandse instanties instemden, met toepassing van artikel 

18(1)d van de Dublin III-verordening, met de behandeling  van de door verzoeksters in België 

ingediende asielaanvraag., hetgeen inhoudt dat na overdracht een nieuwe asielaanvraag kan worden 

ingediend. Dit wordt door verzoeksters op geen enkele wijze betwist, zodat er geen enkel concreet 

gegeven voorligt waaruit zou kunnen afgeleid worden dat de Nederlandse autoriteiten zich schuldig 

zouden maken aan een schending van het non-refoulementbeginsel, met andere woorden, dat zij 

verzoekster zouden repatriëren naar hun land van herkomst zonder dat hun asielaanvragen volgens de 

internationale verdragsregels zouden zijn onderzocht. Het gegeven dat eerste verzoekster had verklaard 

dat zij psychologische problemen zou hebben gekregen nadat 4 van haar familieleden door Nederland 

naar Afghanistan werden gerepatrieerd, toont niet aan dat daar anders over moet worden gedacht. Niet 

elke asielaanvraag kent een gunstig gevolg voor de aanvrager. Artikel 18 van het Handvest luidt: “Het 

recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Genève van 

28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, en 

overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie.” Opdat iemand zich kan beroepen op het recht op asiel, moet dus aan de 

voorwaarden van het Verdrag van Genève voldaan zijn. De asielaanvraag moet worden onderzocht in 

het licht van de individuele situatie van de betrokkene en de algemene situatie in het land van herkomst, 

en het weze herhaald dat negatieve beslissingen en het daaropvolgende terugkeerbeleid niet per 

definitie in strijd zijn met artikel 18 van het Handvest. Dat de verwerende partij onzorgvuldig zou zijn 
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geweest omdat geen, of niet afdoende rekening zou zijn gehouden met de psychologische problemen 

van eerste verzoekster, is evenmin aangetoond. In de eerste bestreden beslissing wordt immers 

verwezen naar de verklaringen van eerste verzoekster over die problemen, maar wordt vastgesteld dat 

geen attesten of andere elementen werden aangebracht die aanleiding zouden geven te besluiten dat 

gezondheidsredenen een overdracht naar Nederland zouden verhinderen of dat deze haar bij een 

overdracht zouden blootstellen aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het Handvest. Verder werd nog gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat verzoekster niet 

de nodige bijstand en zorgen zal kunnen krijgen in Nederland. Geen enkel concreet argument wordt 

aangebracht om deze motivering als niet afdoende, kennelijk onredelijk of onzorgvuldig af te doen.  

 

Waar verzoeksters nog betogen dat de Nederlandse autoriteiten geen rekening hebben gehouden met 

hun kwetsbaar profiel, en daarmee de UNHCR-richtlijnen zouden hebben geschonden, houden zij het bij 

een blote bewering zonder meer. Zoals dat reeds werd gesteld moet elke asielaanvraag individueel 

worden onderzocht, en een verwijzing naar een algemene situatie voldoet niet om aan te tonen dat 

verzoeksters’ asielaanvragen niet volgens de regels van de kunst zouden zijn onderzocht.  

 

Dat de verwerende partij rekening had moeten houden met de kwetsbare situatie van vrouwen in 

Afghanistan zoals geschetst door het UNHCR, en dat zij de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire 

beschermingsstatus moeten krijgen, gaat evenmin op: uit wat hiervoor reeds werd gesteld en hierna nog 

zal blijken wordt in de bestreden beslissingen terecht vastgesteld dat België niet verantwoordelijk is voor 

de behandeling van de asielaanvragen. Het komt dus enkel en alleen de Nederlandse autoriteiten toe 

om uitspraak te doen over de door verzoeksters aangehaalde elementen.  

 

Voorts, in zoverre zij betogen, onder verwijzing naar de Tarakhel-rechtspraak van het EHRM, dat 

individuele garanties hadden moeten worden gevraagd aan de Nederlandse autoriteiten omdat zij een 

kwetsbaar profiel hebben als alleenstaande Afghaanse vrouwen, moet worden herhaald dat niet is 

aangetoond dat er zich in Nederland problemen stellen voor wat betreft de opvang en toegang tot de 

asielprocedure van Dublin-terugkeerders. Daarbij komt nog dat geen van de verzoeksters melding heeft 

gemaakt van opvangproblemen tijdens hun eerste asielprocedure aldaar. De Tarakhel-rechtspraak kan 

dan ook niet zonder meer worden doorgetrokken naar de situatie waarin asielzoekers worden 

overgedragen aan Nederland. Overigens blijkt uit recente rechtspraak dat het EHRM bevestigt dat de 

overdracht van volwassen alleenstaande asielzoekers aan Italië, ongeacht of ze mannelijk dan wel 

vrouwelijk zijn, inclusief die asielzoekers die medische behandeling nodig hebben maar niet ernstig ziek 

zijn, geen aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 van het EVRM. (EHRM 4 oktober 2016, nr. 

30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en Italië, § 15, 34 en 36). Dat daar voor een overdracht naar Nederland 

anders over zou moeten worden gedacht is niet aannemelijk. Ten overvloede kan er nog op worden 

gewezen dat verzoeksters niet hebben aangetoond dat zij zodanige specifieke noden hebben op 

materieel, fysiek of psychologisch vlak –zoals gezegd is gebleken dat eerste verzoekster geen enkel 

attest heeft bijgebracht waaruit blijkt dat zij psychologische problemen zou hebben- dat er sprake is van 

een extreme kwetsbaarheid die noodzaakt dat in casu bijkomende concrete en individuele waarborgen 

moeten worden verkregen over de specifieke omstandigheden waarin zij zullen worden opgevangen (cf. 

EHRM A.S/Zwitserland, 30 juni 2015; EHRM 13 januari 2015, A.M.E/Nederland; EHRM 4 november 

2014, Tarakhel/Zwitserland).  

 

Het eerste middelonderdeel is niet gegrond.  

 

In een tweede middelonderdeel stellen verzoeksters niet te begrijpen waarom de soevereiniteitsclausule 

zoals voorzien in de artikelen 16 en 17 van de Dublin III-verordening niet werd toegepast. Ze verwijzen 

daartoe opnieuw naar hun kwetsbaar profiel waarom geen rekening zou zijn gehouden en betogen dat 

daardoor ook het non-refoulementbeginsel zoals vermeld in artikel 33 van de Conventie van Genève en 

artikel 3 van het EVRM is geschonden.  

 

Artikel 16 van de Dublin III-verordening luidt als volgt: 

 

“Artikel 16 

Afhankelijke personen 

1. Wanneer, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap 

of hoge leeftijd, een verzoeker afhankelijk is van de hulp van zijn kind, broer of zus of ouder dat of die 

wettig verblijft in een van de lidstaten, of het kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker dat of 

die wettig verblijft in een van de lidstaten afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, zorgen de 

lidstaten er normaliter voor dat de verzoeker kan blijven bij of wordt verenigd met dat kind, die broer of 
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zus, of die ouder, op voorwaarde dat er in het land van herkomst familiebanden bestonden, het kind, de 

broer of zus, of de ouder of de verzoeker in staat is voor de afhankelijke persoon te zorgen en de 

betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. 

2. Wanneer het kind, de broer of zus, of de ouder, bedoeld in lid 1, wettig verblijft in een andere lidstaat 

dan de lidstaat waar de verzoeker zich ophoudt, is de lidstaat waar het kind, de broer of zus, of de ouder 

wettig verblijft, de verantwoordelijke lidstaat, tenzij de gezondheidstoestand van de verzoeker hem 

gedurende een significante tijdsspanne belet naar die lidstaat te reizen. In dat geval is de lidstaat waar 

de verzoeker zich ophoudt de verantwoordelijke lidstaat. Dit brengt voor deze lidstaat niet de 

verplichting met zich mee dat het kind, de broer of zus, of de ouder naar die lidstaat moeten worden 

gebracht. 

3. De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 45 vast te stellen 

betreffende de in acht te nemen elementen voor de beoordeling van de afhankelijkheidsrelatie, de 

criteria om te bepalen of er sprake is van een bewezen verwantschapsrelatie, de criteria voor de 

beoordeling van het vermogen van de betrokkene om voor de afhankelijke persoon te zorgen en de in 

acht te nemen elementen voor de beoordeling van het onvermogen om gedurende een significante 

tijdsspanne te reizen. 

4. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen eenvormige voorwaarden voor overleg 

en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten vast. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.” 

 

Aangezien de verzoeksters nooit hebben verklaard –en dat ook nu niet doen in hun verzoekschrift-  dat 

zij een kind, broer, zus of ouder hebben die wettig verblijft in België, valt niet in te zien op welke wijze zij 

deze bepaling op dienstige wijze zouden kunnen inroepen om een overdracht naar Nederland te 

verhinderen en de behandeling van hun asielaanvraag door de Belgische instanties af te dwingen.  

 

Artikel 17 van de Dublin III-verordening bepaalt dat, in afwijking van artikel 3, lid 1, elke lidstaat kan 

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. De verzoeksters betogen dan wel dat volgens de rechtspraak van het 

Hof van Justitie rekening moet worden gehouden met alle elementen van de zaak en dat dit een 

positieve verplichting is, maar zij overtuigen in casu niet, om de volgende redenen: 

 

In haar arrest van 16 februari 2017 (C578/16 PPU, C.K. ea.) heeft het Hof van Justitie het volgende 

geoordeeld: 

 

“43. Overeenkomstig overweging 32 van die verordening [i.e.  de Dublin III-verordening] moeten de 

lidstaten immers voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit artikel 33, lid 1, van het Verdrag van 

Genève en uit artikel 3 van het EVRM en de desbetreffende rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. Die vereisten zijn ruimer dan het criterium van systeemfouten zoals bedoeld in 

artikel 3, lid 2, van die verordening, dat overigens enkel betrekking heeft op het geval waarin de lidstaten 

geen enkele asielzoeker aan een bepaalde lidstaat kunnen overdragen. Indien de overdracht van een 

asielzoeker aan een andere lidstaat die fundamentele vereisten schendt in een ander dan het in die 

bepaling bedoelde geval, zijn de lidstaten verplicht de discretionaire bepaling van artikel 17, lid 1, van de 

Dublin III-verordening toe te passen.” 

 

Aangezien in casu door de verwerende partij werd vastgesteld dat niet is aangetoond dat de 

verzoeksters, om redenen van systeemfouten in Nederland of om redenen die eigen zijn aan hun 

individuele situatie, bij hun overdracht een reëel risico lopen op een behandeling die in strijd is met 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest, is er ter zake geen sprake van enige verplichting 

in hoofde van de verwerende partij, die met haar onderzoek naar het voornoemde risico en de daaraan 

verbonden conclusies meteen duidelijk heeft gemaakt om welke redenen “tevens [wordt] besloten dat er 

geen grond is voor de behandeling van de verzoek om internationale bescherming door de Belgische 

instanties met toepassing van artikel 17(1) van Verordening 604/2013.” Een schending van artikel 17 

van de Dublin III-verordening blijkt derhalve niet.  

 

Het tweede middelonderdeel kan evenmin worden aangenomen.  

 

Wat, ten slotte,  artikel 13 van het EVRM betreft, dient erop gewezen dat deze bepaling slechts kan 

worden ingeroepen in samenhang met de verdragsbepaling waarvan de schending wordt ingeroepen 

(RvS 4 januari 2006, nr.153 232). Aangezien de schending van artikel 3 van het EVRM niet kan worden 
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weerhouden door de Raad, dient niet te worden nagegaan of artikel 13 van het EVRM in casu van 

toepassing is en desgevallend geschonden wordt (RvS 28 februari 2005, nr. 141 340). 

 

2.4. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat geen van de vermeende schendingen is aangetoond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


