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 nr. 193 263 van 6 oktober 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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 IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 maart 2017 heeft 

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

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

van 22 februari 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater), aan de verzoeker op 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 juli 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoeker, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt op 10 november 2016 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 24 november 2016 asiel aan. 

 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat zijn vingerafdrukken op 17 oktober 2012 in Duitsland werden 

geregistreerd omwille van een asielaanvraag. Op 7 december 2016 wordt een terugnameverzoek 

gericht aan de Duitse overheden die op 13 december 2016 in toepassing van artikel 18.1, onder d) van 

de verordening nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling 

van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
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staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: Dublin III-verordening) instemmen met het 

verzoek om terugname. 

 

Op 22 februari 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de thans 

bestreden beslissing die aan de verzoeker op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing 

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

(…) 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

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

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

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

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

De betrokkene, die Afghaans staatsburger van Tadzjiek afkomst verklaart te zijn, werd op 14.11.2016 

door onze diensten geregistreerd en vroeg op 24.11.2016 asiel in België. Hij was niet in het bezit van 

enige persoonlijke – of identiteitsdocumenten. Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat 

betrokkene op 17.10.2012 in Duitsland geregistreerd werd omwille van een asielaanvraag. 

Op 30.11.2016 werd betrokkene gehoord in het kader van zijn asielprocedure in België. Hierin 

verklaarde hij in ongeveer 2012 vertrokken te zijn vanuit Afghanistan en stelde hij eerst per auto naar 

Iran te zijn gereisd waar hij 5 dagen te Teheran (IRN) verbleef. Vervolgens reisde betrokkene per auto 

en te voet verder door naar Turkije waar hij 7 dagen te ‘Zaitun Borno’ (TUR) verbleef om vervolgens per 

boot verder door te reizen naar Griekenland. 

Betrokkene verklaarde in Griekenland ongeveer 3 maanden te Athene (GR) te hebben verbleven 

alvorens per vrachtwagen en trein verder door te reizen naar Duitsland met een transit via Italië en 

Zwitserland. Het vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene 17.10.2012 asiel vroeg in 

Duitsland. Betrokkene bevestigde het feit dat hij reeds eerder asiel vroeg in Duitsland en verklaarde dat 

zijn asielaanvraag werd afgewezen door de Duitse autoriteiten. Hij verklaarde dat hij desbetreffend op 

03.11.2016 een bevel om het grondgebied te verlaten ontving dat aan hem werd afgeleverd door de 

Duitse instanties. Betrokkene stelde 4 jaar en 3 maanden in Duitsland te hebben verbleven in 

Friedrichshaven (DE) alvorens per auto en trein verder door te reizen naar België met een transit via 

Nederland. Betrokkene verklaarde op 10.11.2016 gearriveerd te zijn in België en vroeg asiel in België op 

24.11.2016. 

Tijdens zijn gehoor in België werd aan betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij 

besloot asiel te vragen in België en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van 

behandeling redenen heeft die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat in het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen. De betrokkene stelde hieromtrent dat hij 

besloot in België asiel te vragen omdat hij officieel werkte in Duitsland maar dat zijn asielaanvraag 

desondanks toch geweigerd werd door de Duitse instanties. Hij stelde verder ook dat België een 

eerlijker land is dan Duitsland. Met betrekking tot een overdracht naar Duitsland in het kader van 

Verordening 604/2013 stelde betrokkene dat de Duitse instanties niet eerlijk geweest zijn tegen hem. 

Daarnaast verklaarde hij dat ook andere Afghanen geweigerd werden en stelde hij niet te willen 

terugkeren naar Duitsland. Ook verklaarde betrokkene dat hij ziek was in Duitsland maar dat hij niet 

geholpen werd door de Duitse instanties. 

Betrokkene verklaarde verscheidene in België verblijvende familieleden te hebben. Onderzoek toont aan 

dat de neef en nicht van betrokkene (H., S. (…), (…), België en H., S. (…), (…), Afghanistan) te 

Antwerpen (BE) verblijven en over verblijfsrecht beschikken in België. Zo vroeg de neef van betrokkene 

op 18.09.2014 tot Belg genaturaliseerd. Betrokkene stelde verder ook nog een andere in België 

verblijvende neef te hebben (H., S. M. (…)). Desbetreffend benadrukken we dat deze door onze 

diensten niet werd teruggevonden op basis van de door betrokkene aangereikte gegevens betreffende 

zijn identiteit, hierdoor konden we zijn verblijfsstatuut – en plaats in België niet verder verifiëren. 

Op 07.12.2016 werd er voor betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties. Op 

13.12.2016 stemden de Duitse instanties in met de terugname van betrokkene met toepassing van 

artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013. 
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We merken op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

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

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

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

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

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

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

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

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

mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. 

De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens om in een bepaalde 

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

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

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

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

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

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

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

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

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003 en Verordening 604/2013. 

Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 en Verordening 604/2013 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lidstaten, waaronder ook Duitsland, voor zeer grote uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, 

maar dat dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun 

asielaanvraag willen behandeld zien. Zo verklaarde betrokkene onder meer dat hij besloot in België 

asiel te vragen omdat volgens hem België een eerlijker land is in vergelijking met Duitsland. Betrokkene 

stelde daarbij ook dat de Duitse instanties niet eerlijk zijn geweest tegen hem, maar deze verklaring 

werd niet verder geduid of gestaafd aan de hand van concrete elementen. Verder verklaarde betrokkene 

ook niet te willen terugkeren naar Duitsland in het kader van Verordening 604/2013. We benadrukken 

dat deze specifieke verklaringen te kaderen vallen onder de persoonlijke voorkeur of keuze van 

betrokkene voor of tegen een bepaalde lidstaat en we herhalen desbetreffend nogmaals dat in 

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

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

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

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

voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

Betrokkene het verblijf in België van verscheidene familieleden van betrokkene merken we op dat 

Verordening 604/2013 de verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat, waar een gezinslid van de verzoeker 

is toegelaten tot verblijf als persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van 

een verzoek voor internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende neven en nicht 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. 

Gericht op 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 
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van de betrokkene Duitsland verantwoordelijk werd voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene en dat Duitsland België niet vroeg de asielaanvraag van de betrokkene te behandelen met 

toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in België verblijvend familielid. Artikel 

16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn kind, broer of zus of ouder 

indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of 

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

kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 16(1) stelt wel dat dat kind, die 

broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de familiebanden al in het land van 

herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor de afhankelijke persoon te 

zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. De betrokkene, geboren in 

1990, verklaarde tijdens zijn gehoor psychologische problemen te hebben en stelde ook dat zijn 

linkerarm voor 70 procent verlamd is. Hij verklaarde desbetreffend ook medische attesten te hebben en 

stelde deze in de toekomst te zullen voorleggen in het kader van zijn asielprocedure. We benadrukken 

dat dergelijke medische attesten tot op heden nog niet worden voorgelegd door betrokkene in het kader 

van zijn asielprocedure. Verder merken we op dat de in België verblijvende neef en nicht van 

betrokkene niet alleenstaand zijn maar samen met hun gezin te Antwerpen (BE) verblijven. 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 neven en nicht en hem zou bestaan en dat de neven en nicht van de 

betrokkene in staat zijn voor de betrokkene te zorgen. We zijn verder ook niet in bezit van een 

schriftelijke verklaring van de neven en nicht van de betrokkene ter zake. Verder merken we op dat 

artikel 11(2) van Verordening 1560/2003 stipuleert dat de in artikel 15(2) van Verordening 343/2003 

beoogde situaties van afhankelijkheid zo veel mogelijk worden beoordeeld op grond van objectieve 

elementen zoals bijvoorbeeld medische attesten. Dergelijke elementen worden in dit geval niet 

voorgelegd door betrokkene. 

We onderstrepen verder ook dat Duitsland, 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 Duitsland het beginsel van non-refoulement 

alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM 

nakomt. Dit impliceert ook dat Duitsland asielaanvragen onderwerpt aan een individueel onderzoek en 

dat het, net als België, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toekent aan personen, die 

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

aan te nemen dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de 

erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn 

vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/83/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. 

Betreffende de verklaring van betrokkene dat zijn in Duitsland ingediende asielaanvraag geweigerd 

werd door de Duitse instanties en dat er aan hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd benadrukken we dat de Duitse autoriteiten inderdaad met toepassing van artikel 18(1)d van 

Verordening 604/2013 instemden met de terugname van betrokkene. Dit artikel stelt: “de lidstaat is 

verplicht d) een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen en die een 

verzoek heeft ingediend in een andere lidstaat of die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere 

lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen”. We 

verwijzen ook naar artikel 18(2) : “In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de verantwoordelijke 

lidstaat ervoor dat de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep 

kan doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van 

Richtlijn 2013/32/EU”. Dit betekent dat de betrokkene na overdracht in Duitsland een nieuwe 

asielaanvraag zal kunnen indienen indien hij dat wenst of de mogelijkheid zal hebben om in beroep te 

gaan tegen zijn negatieve beslissing in Duitsland indien hij nog niet van deze mogelijkheid gebruik heeft 

gemaakt. Desbetreffend verwijzen we ook naar het rapport van het onder meer mede door de 

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

Database over Duitsland (Michael Kalkmann, “Asylum Information Database – Country Report: 

Germany”, up-to-date tot november 2015, een kopie van dit rapport wordt bijgevoegd aan het 

administratief dossier) waarin wordt gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat personen, die in het kader 

van de “Dublin-verordening” aan Duitsland worden overgedragen, problemen ondervinden om toegang 

te verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 27, §5, “There 

have been no reports of “Dublin returnees” facing difficulties in accessing an asylum procedure after 

having been transferred to Germany”). Betrokkene zal dan ook de mogelijkheid hebben opnieuw asiel te 

vragen in Duitsland na overdracht aan de Duitse autoriteiten en als de betrokkene besluit om dit te doen 

zal deze aanvraag worden beschouwd als een herhaalde aanvraag (“subsequent application”) en op 

dezelfde wijze worden behandeld als herhaalde aanvragen van personen die Duitsland niet verlieten. Hij 

zal op dat ogenblik zijn actuele vluchtmotieven kunnen aanbrengen en eventuele nieuwe elementen in 
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verband met zijn asielaanvraag kunnen aanhalen. Het bovenvermelde rapport meldt tevens dat 

personen, die een herhaalde asielaanvraag indienen in Duitsland recht hebben op opvang (pagina 49). 

Daarnaast maakt het rapport tevens geen melding van structurele problemen inzake de opvang van 

“Dublin-terugkeerders”. 

We benadrukken verder ook 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 

dat dit op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling inhoudt in de zin van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Daarnaast merken we ook 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, zoals in het geval van betrokkene een bevel om het 

grondgebied te verlaten, 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 Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de 

asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming 

behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden 

respecteren. Met betrekking tot deze aangehaalde reden om zich te verzetten tegen een overdracht 

naar Duitsland dient ook te worden opgemerkt dat deze reden geen betrekking heeft op de 

omstandigheden van opvang of van behandeling door de Duitse autoriteiten. Het loutere feit dat de 

asielaanvraag van betrokkene reeds werd afgewezen in Duitsland betekent niet automatisch dat er 

sprake is van een “niet correcte of onmenselijke behandeling” of van een inbreuk op de bovenstaande 

internationale en Europese regelgeving . Deze door betrokkene aangehaalde reden kan dan ook niet 

beschouwd worden als een gerechtvaardigde reden om zich te verzetten tegen een overdracht naar 

Duitsland. Daarnaast benadrukken we ook dat Duitsland onafhankelijke beroepsinstanties kent voor 

beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen van detentie en verwijdering. Indien 

betrokkene, zoals uit zijn verklaringen blijkt dan ook van oordeel is dat hij oneerlijk is behandeld is 

geweest door de Duitse autoriteiten, benadrukken we dan ook dat betrokkene de mogelijkheid heeft om 

in beroep te gaan tegen zijn ontvangen beslissing door de Duitse instanties. Daarnaast merken we op 

dat betrokkene verder ook, indien hij van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de Duitse 

instanties, een klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de betrokkene en 

de elementen van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde verhaal 

te halen bij de bevoegde instanties over bijvoorbeeld het feit dat zijn in Duitsland ingediende 

asielaanvraag werd afgewezen door de Duitse instanties ondanks het feit dat betrokkene professioneel 

actief was in Duitsland. Desbetreffend wensen we ook te benadrukken dat het loutere feit dat 

betrokkene officieel professioneel actief was in Duitsland niet automatisch impliceerde dat betrokkene 

ook een gunstige beslissing ging ontvangen omtrent zijn in Duitsland ingediende asielaanvraag. Verder 

wijzen we er nogmaals op dat voor zover een verzoeker voor internationale bescherming van mening 

mocht zijn dat een door de Duitse instanties genomen beslissing in strijd is met artikel 3 van het EVRM, 

het non-refoulementbeginsel of andere verdragsverplichtingen hij dit kan aanklagen bij de bevoegde 

instanties of het EHRM. 

Tot slot verwijzen we nogmaals naar het feit dat betrokkene tijdens zijn gehoor in België verklaarde aan 

gezondheidsproblemen te lijden en dat hij desbetreffend ook melding maakte het feit dat zijn linkerarm 

voor 70 procent verlamd zou zijn. We benadrukken nogmaals dat betrokkene, ondanks zijn verklaringen 

dat hij hieromtrent medische attesten ging aanbrengen, tot op heden in het kader van zijn 

asielprocedure geen medische attesten of andere documenten aanbracht. Er werden tot op heden dan 

ook geen concrete elementen aangebracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende de 

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

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

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

het EU-Handvest. Verder zijn er dus geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van 

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

verkrijgen indien nodig. Desbetreffend verwijzen we wel naar de verklaring van betrokkene dat hij in 

Duitsland ook ziek was maar daar niet geholpen werd door de Duitse autoriteiten. Vooreerst 

benadrukken we dat betrokkene deze verklaring zelf tegenspreekt door tevens ook te verklaren in 

Duitsland voor 7 tot 8 dagen in het ziekenhuis te hebben verbleven. Dit toont alvast aan dat betrokkene 

we degelijk toegang heeft gehad tot medische zorgen in Duitsland. Daarnaast verwijzen we 

desbetreffend nogmaals naar het geactualiseerde AIDA-rapport over Duitsland. Hierin wordt duidelijk 

melding gemaakt van het feit dat asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen in Duitsland toegang hebben 

tot de noodzakelijke gezondheidszorg (p. 63-64). Tevens zullen de Duitse autoriteiten tenminste zeven 

werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van betrokkene. 
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Verder wensen we hieromtrent te verwijzen 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 zijn 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 zijn 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 

indien noodzakelijk. 

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

aannemelijk maakt dat hij door een overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt op blootstelling aan 

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

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

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

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

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

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

verwijdering van vreemdelingen en artikel 3(2) j° 18(1)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 Duitse autoriteiten (4). 

(…)” 

 

1.2. Op 2 maart 2017 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Op 15 maart 2017 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Tegen deze beslissing wordt een beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Deze zaak is 

gekend onder het nr. 204 241. 

 

1.3. Op 24 april 2017 is de verzoeker onder escorte overgedragen aan Duitsland. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“5. Verzoeker lijdt aan ernstige medische aandoeningen (stuk 3): 

- Enerzijds heeft hij een verlamming aan de linkerarm voor 70 %; 

- Anderzijds kampt hij met ernstige psychische problemen met reeds drie suicide pogingen; 

 

Terzake kan worden verwezen naar het medisch attest van dr. J. (…) dd. 3 februari 2017 waarin gewag 

wordt gemaakt van de medische problematiek van verzoeker en dat voor de totstandkoming van de 

bestreden beslissing (onmiddellijk na vrijheidsberoving) werd neergelegd. (stuk 3) 
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Uit dit attest blijkt dat: 

- Verzoeker reeds sedert december 2016 in behandeling is bij dr. J. (…); 

- Verzoeker een medicamenteuze behandeling volgt; 

 

6. Waar de bestreden beslissing geen rekening houdt met het bestaan en de inhoud van het medisch 

attest, kan niet anders dan worden vastgesteld dat de beslissing gestoeld is op onvolledige feitelijke 

gegeven, derwijze een schending van de materiële motiveringsplicht iuo. de zorgvuldigheidsplicht kan 

worden aangenomen iuo. art. 74/13 Vreemdelingenwet.” 

 

3.1.2. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“7. Ten onrechte overweegt de bestreden beslissing dat er geen aanwijzingen zijn dat verzoeker in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet de nodige (medische) bij 

stand zal krijgen. 

 

De bestreden beslissing verwijst naar p. 63-64 van het kwestige rapport. 

 

Lezing van het betreffende rapport leert dat dat asielzoekers enkel gerechtigd zijn op noodzakelijke 

behandeling, welke dient verstaan te worden als "onontbeerlijk om de gezondheid te waarborgen" en 

gevallen van "acute pijn of ziekte". 

 

Het betreffende rapport leert ook dat een voucher (="Krankenschein") dient bekomen te worden, doch 

dat er zich talrijke problemen voordoen met deze vouchers, welke een obstakel vormen om de 

gewenste/ vereiste medische zorgen te bekomen (zie p. 63 van het verslag). 

 

8. In tegenstelling tot wat de bestreden beslissing voorhoudt, zijn er m.a.w. wél concrete indicaties dat 

verzoeker niet de medische bij stand zal krijgen die voor hem aangewezen is om psyschische 

decompensatie te vermijden. 

 

Zulks betreft geen louter verschil in de kwaliteit van de gezondheidszorg, doch wel een afwezigheid van 

garantie op adcquate medische zorgen. 

 

De lezing van de het verslag door de betreffende attaché is niet in overeenstemming te brengen met de 

inhoud ervan.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij betoogt dat hij lijdt aan een ernstige medische aandoeningen, namelijk een verlamming aan zijn 

linkerarm en ernstige psychische problemen. Het bestuur zou geen rekening gehouden hebben met het 

medisch attest van 3 februari 2017, dat hij zou hebben overgemaakt voor de totstandkoming van de 

bestreden beslissing Hieruit zou blijke dat hij sedert december 2016 in behandeling is en nog steeds 

een medicamenteuze behandeling volgt. 

 

In een tweede middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij betoogt dat in de beslissing onterecht wordt gemotiveerd dat er geen aanwijzingen zijn dat hij in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Duitsland de nodige zorgen zal krijgen. 

Uit de blz. 63-64 van het rapport waarnaar verwezen, zou blijken dat asielzoekers enkel gerechtigd zijn 

op noodzakelijke behandeling. In het rapport zou ook vermeld worden dat een voucher met orden 

bekomen en dat er zich hiermee tal van problemen voordoen. 

 

De verwerende partij behandelt beide middelen tezamen en heeft de eer te antwoorden dat verzoeker 

tijdens het Dublinverhoor expliciet gevraagd werd naar zijn gezondheidstoestand. Hij verklaarde dat hij 

psychische problemen heeft en dat zijn linkerarm voor 70% gehandicapt is. Hij zou documenten van zijn 
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ziekte op zijn GMS hebben staan en deze kunnen voorleggen. Hij zou in Duitsland in het ziekenhuis 

hebben gebleven voor 7 à 8 dagen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt hij tussen het Dublinverhoor en het moment waarop de thans 

bestreden beslissing genomen werd geen medische documenten heeft overgemaakt die gewag maken 

van een gezondheidstoestand die hem zou verhinderen overgedragen te worden aan de Duitse 

instanties. Verzoeker kan het bestuur dan ook niet verwijten niet gemotiveerd te hebben omtrent een 

attest gedateerd van 3 februari 2017. 

 

Op het moment dat de bestreden beslissing genomen werd, lagen er dus geen enkele medische 

attesten voor die zouden wijzen op gezondheidsproblemen die een terugkeer naar Duitsland niet 

mogelijk zouden maken. 

 

Het is pas nadat de bestreden beslissing genomen werd dat verzoeker op 2 maart 2017 een aanvraag 

om machtiging tot verblijf indiende op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Die aanvraag 

werd op 15 maart 2017 onontvankelijk verklaard op grond van artikel 9ter §3, 2° van de 

vreemdelingenwet daar hij in zijn aanvraag zijn identiteit niet aantoonde. 

 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat afdoende rekening gehouden werd met de 

verklaringen die door verzoeker werden afgelegd. De beslissing luidt onder meer als volgt: 

"(…) Tot slot verwijzen we nogmaals naar het feit dat betrokkene tijdens zijn gehoor in België verklaarde 

aan gezondheidsproblemen te lijden en dat hij desbetreffend ook melding maakte het feit dat zijn 

linkerarm voor 70 procent verlamd zou zijn. We benadrukken nogmaals dat betrokkene, ondanks zijn 

verklaringen dat hij hieromtrent medische attesten ging aanbrengen, tot op heden in het kader van zijn 

asielprocedure geen medische attesten of andere documenten aanbracht. Er werden tot op heden dan 

ook geen concrete elementen aangebracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende de 

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

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

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

het EU-Handvest. Verder zijn er dus geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van 

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

verkrijgen indien nodig. Desbetreffend verwijzen we wel naar de verklaring van betrokkene dat hij in 

Duitsland ook ziek was maar daar niet geholpen werd door de Duitse autoriteiten. Vooreerst 

benadrukken we dat betrokkene deze verklaring zelf tegenspreekt door tevens ook te verklaren in 

Duitsland voor 7 tot 8 dagen in het ziekenhuis te hebben verbleven. Dit toont alvast aan dat betrokkene 

we degelijk toegang heeft gehad tot medische zorgen in Duitsland. Daarnaast verwijzen we 

desbetreffend nogmaals naar het geactualiseerde AIDA-rapport over Duitsland. Hierin wordt duidelijk 

melding gemaakt van het feit dat asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen in Duitsland toegang hebben 

tot de noodzakelijke gezondheidszorg (p. 63-64). Tevens zullen de Duitse autoriteiten tenminste zeven 

werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van betrokkene. (eigen vet 

 

Verzoeker betwist niet dat hij zelf verklaard heeft da hij 7 à 8 dagen in het ziekenhuis is verbleven in 

Duitsland. Hij kan derhalve niet dienstig voorhouden als zou hij in Duitsland, indien hij medische 

problemen zou hebben, aan zijn lot zou worden overgelaten. Bovendien werd in de bestreden beslissing 

gewezen op het AIDA rapport en vermeld dat asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen in Duitsland 

toegang hebben tot de noodzakelijke gezondheidszorg. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde reeds m.b.t. de gezondheidszorg in Duitsland en 

in het kader van een annulatieberoep gericht tegen een bijlage 26quater onder meer wat volgt: 

"(…) Verder citeert de verzoekende partij uit het AIDA rapport en stelt dat daaruit blijkt dat zij als 

kwetsbare persoon in de praktijk een medische zorgverzekering zal moeten afwachten, terwijl uitstel van 

behandeling van haar tuberculose niet mogelijk is. Uit dit citaat blijkt echter niet dat er sprake is van 

structurele tekortkomingen waardoor zij niet de nodige zorgen zal kunnen krijgen, temeer rechtbanken 

van oordeel zijn dat ook bij chronische ziekten zorgen moeten worden verstrekt (p. 63). Er is geen 

aanwijzing dat deze rechtspraak niet zou worden gerespecteerd. Op pagina 63 van het AIDA rapport 

wordt uiteengezet dat in noodzakelijke zorgen wordt voorzien. Verder kan worden herhaald dat in het 

AIDA rapport wordt gesteld dat met betrekking tot Dublinterugkeerders geen moeilijkheden worden 

gerapporteerd betreffende de toegang tot de asielprocedure na hun transfer naar Duitsland (p. 27). 

Daarnaast blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij wordt bijgestaan door het Rode 

Kruis. Niets belet haar om haar ter gelegenheid van haar overdracht eveneens te laten bijstaan. 
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Tenslotte voorziet artikel 32 van de Dublin III verordening in de uitwisseling van gezondheidsgegevens 

voordat een overdracht wordt verricht, zoals in de bestreden beslissing eveneens wordt opgemerkt. De 

verwerende partij wijst er verder op dat voor de overdracht de nodige informatie betreffende de 

gezondheidstoestand van de verzoekende partij zal worden verstrekt aan Duitsland, zodat na de 

overdracht meteen de adequate zorgen kunnen worden geboden. Uit het administratief dossier blijkt niet 

dat deze informatie niet zal worden verschaft en dat artikel 32 van de Dublin III verordening met de 

voeten zal worden getreden. De verzoekende partij concretiseert niet waarom zij meent dat dit wel zo 

zou zijn. Uit genoemde bepaling blijkt overigens dat de informatie voor de overdracht dient te gebeuren, 

en de verzoekende partij kan de verwerende partij niet verwijten in de bestreden beslissing (nog) geen 

garanties te bieden op dit vlak. Overigens heeft Duitsland wel al uitdrukkelijk ingestemd met de 

overdracht van de verzoekende partij.(…)" 

 

Op grond van het AIDA rapport en de verklaring van verzoeker zelf, dat hij in Duitsland 7-8 dagen heeft 

doorgebracht in het ziekenhuis, zijn er geen elementen voorhanden op basis waarvan geoordeeld zou 

kunnen worden dat hij in Duistland zal verstoken blijven van de nodige zorgen. Het tegendeel wordt 

alleszins niet aannemelijk gemaakt. 

 

De middelen zijn niet ernstig.” 

 

3.3.1. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 

5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd 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 de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Te dezen werpt de verzoeker in het eerste middel op dat hij enerzijds een verlamming aan de linkerarm 

heeft voor 70% en dat hij anderzijds kampt met ernstige psychische problemen. Hij verwijst hierbij naar 

een medisch attest van dokter J. van 3 februari 2017 (zie stukkenbundel verzoeker, stuk 3) dat hij voor 

het nemen van de bestreden beslissing zou hebben neergelegd en waarmee in de bestreden beslissing 

geen rekening zou zijn gehouden. 

 

Er wordt evenwel op gewezen dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan 

baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten 

bevinden, of ten laatste vóór het nemen van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden 

overgemaakt. Te dezen blijkt na grondig nazicht van het administratief dossier niet dat de verzoeker, in 

tegenstelling tot wat hij voorhoudt, het medisch attest van dokter J. van 3 februari 2017 vóór het nemen 

van de bestreden beslissing aan de diensten van de verwerende partij heeft voorgelegd. Dit stuk wordt 

pas voor het eerst op 2 maart 2017 – i.e. nadat de bestreden beslissing werd genomen –, in het kader 

van een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

aan de diensten van de verwerende partij overgemaakt. Het kan de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris dan ook niet worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden bij het 

nemen van de bestreden beslissing. De verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat in de bestreden 

beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens wordt vastgesteld dat hij, “ondanks zijn verklaringen 

dat hij hieromtrent medische attesten ging aanbrengen, tot op heden in het kader van zijn 

asielprocedure geen medische attesten of andere documenten aanbracht” en dat er “tot op heden dan 

ook geen concrete elementen (werden) aangebracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen 

betreffende de gezondheid van betrokkene een overdracht aan Duitsland verhinderen of dat de 

betrokkene door overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat vanwege redenen van gezondheid een 
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reëel risico loopt op blootstelling aan omstandigheden die een schending vormen van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest”. 

 

In een tweede middel werpt de verzoeker op dat in de bestreden beslissing ten onrechte wordt 

overwogen dat er geen aanwijzingen zijn dat hij als verzoeker van internationale bescherming in 

Duitsland niet de nodige (medische) bijstand zal krijgen. Hij verwijst naar het “European Council on 

Refugees and Exiles” (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information Database” (Michael 

Kalkmann, “Asylum Information Database - National Country Report – Germany”, up-to-date tot 

16 november 2015) (hierna: AIDA-rapport) waaruit zou blijken dat asielzoekers enkel recht hebben op 

een noodzakelijke behandeling, wat dient te worden verstaan als “onontbeerlijk om de gezondheid te 

waarborgen” en gevallen van “acute pijn of ziekte”. Verder laat hij gelden dat uit het AIDA-rapport blijkt 

dat hij een voucher (Krankenschein) dient te bekomen, doch dat er zich talrijke problemen met deze 

vouchers voordoen, dewelke een obstakel vormen om de gewenste of vereiste medische zorgen te 

bekomen. Hij stipt aan dat het hier geen louter verschil in kwaliteit van de gezondheidszorg betreft, doch 

wel de afwezigheid van garantie op adequate medische zorgen en meent dan ook dat de lezing van het 

AIDA-rapport door de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet in overeenstemming te 

brengen is met de inhoud ervan. Vooreerst wordt er op gewezen dat de verzoeker de motieven van de 

bestreden beslissing dat hij heeft verklaard “in Duitsland voor 7 tot 8 dagen in het ziekenhuis te hebben 

verbleven”, zodat “(d)it alvast aan(toont) dat betrokkene we degelijk toegang heeft gehad tot medische 

zorgen in Duitsland” niet betwist. Voorts blijkt uit de lezing van het AIDA-rapport (p. 63-64), dat zich in 

het administratief dossier bevindt, dat de toegang tot noodhulp in de nationale regelgeving 

gegarandeerd is voor asielzoekers, dat er in de praktijk beperkingen zijn wat betreft de adequate 

toegang tot de gezondheidszorg, dat een gespecialiseerde behandeling voor slachtoffers van foltering of 

getraumatiseerde asielzoekers in de praktijk beschikbaar is en dat asielzoekers, zelfs indien materiële 

omstandigheden verminderd zijn of indien er geen opvang meer is, nog steeds toegelaten worden tot de 

gezondheidszorg. Daarenboven blijkt uit dit rapport dat verschillende rechtscolleges in Duitsland al 

hebben geoordeeld dat de medische hulp niet beperkt is tot noodhulp, maar dat ook bij chronische 

ziekten zorgen moeten worden verstrekt. Gelet op het feit dat de verzoeker geen medische attesten 

heeft voorgelegd, hij zelf verklaarde in Duitsland in het ziekenhuis te hebben verbleven en de hierboven 

genoemde aanwijzingen inzake de gezondheidszorg in Duitsland, zoals deze blijken uit het AIDA-

rapport, maakt de verzoeker, door louter enkele passages uit het AIDA-rapport te selecteren waaruit 

zelfs niet blijkt dat hij bij een terugname door Duitsland niet zal worden toegelaten tot de 

gezondheidszorg aldaar, niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op 

grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat er “geen 

aanwijzingen (zijn) dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale 

bescherming in Duitsland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen indien nodig” en dat 

hij niet aannemelijk maakt “dat in zijn 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 indien noodzakelijk”. 

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoeker niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met zijn 

gezondheidstoestand. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.3.3. Het enig middel is ongegrond. 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

 

 

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 zes oktober tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


