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 nr. 194 972 van 14 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN RISSEGHEM 

Messidorlaan 330/1 

1180 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 1 september 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 23 augustus 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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

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

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

26 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VAN OVERDIJN, die loco advocaat C. VAN RISSEGHEM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 28 maart 2017 diende verzoekster bij de Dienst Vreemdelingenzaken een verzoek tot internationale 

bescherming in. Zij legde geen identiteitsdocumenten voor en verklaarde M. D. W. te zijn, afkomstig te 

zijn van Tanzania en geboren te zijn op […]1985.  

 

Uit onderzoek van de gemachtigde bleek dat aan verzoekster een visum kort verblijf type C werd 

afgegeven door Malta voor de duur van 19 tot 30 januari 2017.  
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Op 4 april 2017 werd verzoekster gehoord in het licht van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te 

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

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (herschikking) (hierna verkort de Dublin III Verordening). 

 

Per brief van 8 mei 2017 vroeg de advocaat van verzoekster toepassing te maken van de 

soevereiniteitsclausule. 

 

Op 8 mei 2017 zond de gemachtigde een overnameverzoek aan Malta. 

 

Malta reageerde niet binnen de in artikel 22, § 1 van de Dublin III Verordening bepaalde termijn, zodat op 

10 juli 2017 de gemachtigde Malta op de hoogte bracht van een stilzwijgend akkoord (tacit agreement). 

 

Op 27 juli 2017 verklaart verzoekster in een bijkomend verhoor: 

 

“Ik wil niet naar Malta gerepatrieerd worden want ik ben nooit eerder in Malta geweest. Ik ben enkel naar 

de Maltese ambassade gegaan om het visum te kunnen verkrijgen. Dit was op aanraden van de 

smokkelaar. Ik weet niet waarom hij de Maltese ambassade heeft uitgezocht ( voor). Vanaf het moment 

dat ik het visum heb verkregen, heb ik het land verlaten. Ik wil nu hier in België blijven omdat dit voor mij 

de juiste plaats is gezien mijn seksuele geaardheid.” 

 

Op 23 augustus 2017 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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

 

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

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

die verklaart 

te heten: 

naam : M. 

voornaam : D. W. 

geboortedatum : […]1985 

geboorteplaats : M. T. 

nationaliteit : Tanzania (Verenigde Rep.) 

Alias: M., D. W, geboren te M. T. op […]1985, Tanzania 

 

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 Malta 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 22(7) van Verordening 604/2013 

van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

 

De betrokkene, die staatsburger van Tanzania en van M’Chaga afkomst verklaart te zijn, werd op 

17.03.2017 door onze diensten geregistreerd en vroeg op 28.03.2017 asiel in België. Betrokkene was in 

het bezit van haar originele kieskaart met nummer (…) (afgegeven te Ushirika). Het 

vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat betrokkene te Dar Es Salaam (Tanzania) in het bezit werd 

gesteld van een visum in Maltese vertegenwoordiging. Dit visum was geldig voor een verblijf van 12 dagen 

met geldigheidsperiode van 19.01.2017 tot 30.01.2017. 

Op 04.04.2017 werd betrokkene gehoord in het kader van haar asielprocedure in België. Hierin bevestigde 

betrokkene dat ze in het bezit werd gesteld van een visum en verklaarde ze aanvankelijk dat het een 

visum in Italiaanse vertegenwoordig betrof. In een bijkomend gehoor d.d. 27.07.2017, en na confrontatie 

met het resultaat van het vingerafdrukkenonderzoek, bevestigde betrokkene dat ze haar visum verkreeg 

via de Maltese ambassade. Betreffende haar concrete reisroute tot in België verklaarde betrokkene op 

het moment van het verkrijgen van haar visum vertrokken te zijn vanuit Tanzania (d.d. 19.01.2017). Ze 

stelde vervolgens per vliegtuig, en met gebruik van haar paspoort en het aan haar afgeleverde visum, 

naar een voor haar onbekend land te zijn gereisd met een transit via Ethiopië. Op basis van het resultaat 
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van het vingerafdrukkenonderzoek kunnen we afleiden dat betrokkene via Italië of Malta het grondgebied 

van de lidstaten binnen reisde. Verder merken we op dat de specifieke reisroute van betrokkene niet 

verder geverifieerd kon worden aan de hand van het paspoort van betrokkene, het desbetreffende visum 

of eventuele binnenkomst – en vertrekstempels vermits betrokkene deze niet kon voorleggen tijdens haar 

gehoor in België. Betrokkene verklaarde desbetreffend dat haar paspoort door de smokkelaar van haar 

werd afgenomen. Betrokkene verklaarde 3 dagen in het voor haar onbekende land te hebben verbleven 

alvorens per trein verder door te reizen naar België. Ze verklaarde op 24.01.2017 gearriveerd te zijn in 

België en betrokkene vroeg asiel in België op 28.03.2017. 

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

besloot asiel te vragen in België. Betrokkene stelde hieromtrent dat ze besloot in België asiel te vragen 

omdat dit de keuze was van haar smokkelaar die haar in veiligheid zou brengen. In een bijkomend gehoor 

d.d. 27.07.2017 werd aan betrokkene gevraagd of ze met betrekking tot omstandigheden van opvang of 

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

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

niet naar Malta gerepatrieerd wil worden omdat ze nooit eerder in Malta geweest is. Ze stelde in dit 

verband enkel via de Maltese ambassade een visum te hebben verkregen en ze verklaarde in België te 

willen blijven omwille van haar seksuele geaardheid. 

Betrokkene verklaarde geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familieleden te hebben. 

Op 08.05.2017 werd er voor betrokkene een verzoek voor overname gericht aan de Maltese instanties. 

Dit verzoek werd niet binnen de door artikel 22 van Verordening 604/20130 gestelde termijn beantwoord, 

waardoor Malta vanaf d.d. 09.07.2017 met toepassing van artikel 22 de verantwoordelijke lidstaat werd. 

Vervolgens werden de Maltese autoriteiten op 10.07.2017 door onze diensten op de hoogte gesteld van 

dit stilzwijgend akkoord en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van 

betrokkene. 

In een schriftelijke tussenkomst van de advocaat van betrokkene d.d. 08.05.2017 worden onze diensten 

verzocht om voor betrokkene toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door een 

lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden indien er 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel risico loopt 

te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het EHRM stelde hierbij ook dat de te verwachten 

gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht rekening houdende met de algemene situatie 

in die lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn aan de situatie van de over te dragen persoon. 

Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM tevens oordeelde dat de omstandigheden in het 

kader van de Dublin-Verordening de ontvangende lidstaat een zeker niveau van hardheid moeten kennen 

om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (Mohammed v. Oostenrijk, nr. 

2283/12, 6 juni 2013). 

We merken verder 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 oordeelde 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 waaronder 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 

Verordening 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 werd uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie 

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

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

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

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

tevens aan de betrokkene toe om aannemelijk te maken dat in haar geval feiten en omstandigheden 

bestaan die ertoe leiden dat zij door een overdracht aan Malta een reëel risico loopt op een onmenselijke 

of vernederende behandeling in de zin 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 Malta, 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 ze besloot in België asiel 

te vragen omdat dit de keuze was van haar smokkelaar. Desbetreffend merken we op dat deze specifieke 

verklaring geen afbreuk doet aan de verantwoordelijkheid van de Maltese autoriteiten voor de behandeling 

van de asielaanvraag van betrokkene die werd vastgesteld aan de hand van het feit dat er aan betrokkene 

een visum in Maltese vertegenwoordiging werd afgeleverd. Bovenstaande verklaring valt dan ook te 

kaderen onder de persoonlijke voorkeur of keuze van betrokkene voor of tegen een bepaalde lidstaat en 

we wensen hieromtrent nogmaals te herhalen dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen 

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

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

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

kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. Het komt betrokkene hierbij niet toe om zelf te bepalen in welk land haar 

asielaanvraag dient te worden behandeld. 

In een schriftelijke tussenkomst d.d. 08.05.2017 verzoekt de advocaat van betrokkene onze diensten om 

ten opzichte van betrokkene over te gaan tot toepassing van de soevereiniteitsclausule en worden er 

betreffende een mogelijke overdracht naar Italië verscheidene elementen en opmerkingen gemaakt die 

zouden aantonen dat een overdracht van betrokkene aan Italië een risico op schending van artikel 3 van 

het EVRM en artikel 4 van het EUHandvest impliceert. Hieromtrent merken we op dat de Maltese 

autoriteiten de verantwoordelijke lidstaat zijn voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene 

vermits het aan betrokkene afgeleverde visum in Maltese vertegenwoordiging werd afgeleverd aan 

betrokkene. 

Betreffende een overdracht naar Malta in het kader van Verordening 604/2013 merken we wel op dat er 

de voorbije jaren in verscheidene bronnen (rapporten, mededelingen, standpunten, etc.) gewezen werd 

op problematische aspecten van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de 

onthaal – en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Malta. De kritiek richtte zich voornamelijk op de 

“automatische” detentie van personen, die het Maltese grondgebied op onwettelijke wijze binnen reisden, 

de ontoereikende opvangstructuren en het risico op refoulement. We verwijzen onder meer naar rapporten 

van Thomas Hammarberg, mensenrechtencommissaris bij de Raad van Europa (“Report by Thomas 

Hammarberg, commissioner for Human Rights of the Council of Europe. Following his visit to Malta from 

23 to 25 March 2011) en de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (“National Report submitted in 

accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 – Malta”, Genève, 

23.07.2013) en het standpunt van het UNHCR (“UNHCR’s position on the detention of asylum seekers in 

Malta”, 18.09.2013). 

Wat de situatie van “Dublin-terugkeerders” betreft denken we dat rekening moet worden gehouden met 

de eind 2015 uiteengezette nieuwe strategie inzake immigratie en asiel van de Maltese regering (Carmelo 

Abela, minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid, “Strategy for the Reception of Asylum 

Seekers and Irregular Immigrants”, 09.11.2015; een kopie wordt toegevoegd aan administratief dossier). 

Deze strategie stelde een einde te willen stellen aan de automatische detentie van personen, die het 

Maltese grondgebied op onwettelijke wijze binnen reisden. Immigranten zouden enkel kunnen worden 

vastgehouden in toepassing van een van de zes gronden, omschreven in Richtlijn 2013/22/EU, of in geval 

van een uitwijzingsbevel. Alternatieven voor detentie zouden worden ingevoerd in de nationale wetgeving 

en ook een verbetering van de omstandigheden in de opvangfaciliteiten werd vooropgezet. De nieuwe 

strategie werd verwelkomd door het Maltese maatschappelijk middenveld en door het UNHCR, die het 

beschouwen als een belangrijke stap voorwaarts (Times of Malta, “New migration strategy is a step in 

right direction – NGOs”, 03.01.2016; “UNHCR’s Observations on Malta’s Revised Legislative and Policy 

Framework for the Reception of Asylum-Seekers”, 25.02.2016). In de bovenvermelde strategie-nota wordt 

tevens ook vermeld dat verzoekers voor internationale bescherming enkel het voorwerp kunnen zijn van 

een uitwijzingsbevel indien hun verzoek het voorwerp was van een definitieve afwijzing (“A return decision 

shall be issued only in the event that an asylum application is definitively rejected in accordance with 

relevant legislation, in which case the person in question would become subject to the relevant provisions 

of the Immigration Act (Cap 217) and the Common Standards and Procedures for Returning Illegally 
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Staying Third Country Nationals Regulations, SL 217.12, including detention with a view to effecting 

return”, pagina 10). We merken hieromtrent op dat het vingerafdrukkenonderzoek, en de verklaringen van 

betrokkene aantonen, dat betrokkene nog geen asielaanvraag indiende in Malta waardoor er dan ook nog 

geen sprake kan zijn van een definitieve afwijzing in het geval dat betrokkene na overdracht aan Malta 

besluit om een asielaanvraag in te dienen. Een andere recente bron desbetreffend is het geactualiseerde 

rapport van het mede door de European Council on Refugees and Exiles (ECRE) gecoördineerde project 

"Asylum Information Database" (aditus foundation and Jesuit Refugee Service-Malta, "Asylum Information 

Database. National Country Report - Malta", up to date tot 31.12.2016, een kopie wordt toegevoegd aan 

het administratief dossier). Hierin wordt gesteld dat het verzoek voor internationale bescherming van een 

persoon, die Malta verliet zonder toestemming van de bevoegde instanties zal worden beschouwd als 

impliciet ingetrokken. Dit betekent volgens de auteurs dat een persoon bij terugkeer zal worden 

geconfronteerd met een ingetrokken verzoek, wat hem vatbaar zou maken voor verwijdering. Verder stelt 

het dat personen, die Malta op onwettelijke wijze verlieten, bij terugkeer zouden kunnen worden vervolgd 

op grond van de bepalingen van de immigratiewetgeving (pagina 24). Hieromtrent merken we nogmaals 

op dat de betrokkene nog geen verzoek tot internationale bescherming indiende in Malta. 

Indien er verder verwezen zou worden naar het nog steeds in Malta aanwezige risico op detentie voor 

asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen merken we op dat dat betrokkene, indien ze in Malta onderwerp 

zou zijn van detentie, ze dit kan aanklagen bij de desbetreffende Maltese instanties en de mogelijkheid 

zal hebben om beroep in te dienen tegen een detentie of vasthouding in Malta. Daarnaast verwijzen we 

nogmaals naar het hierboven reeds vermelde AIDA-rapport over Malta waarin wordt gesteld dat de ‘recast’ 

Opvang- en Procedurerichtlijnen werden omgezet in nationale wetgeving en dat personen, die 

bescherming vroegen in Malta op onwettelijke wijze binnenkwamen, niet langer worden vastgehouden, 

maar worden ondergebracht in het “Initial Reception Centre” (IRC). Daarnaast toont het AIDA-rapport over 

Malta tevens ook aan dat verzoekers van internationale bescherming materiële bijstand ontvangen in de 

vorm van onderdak, voedsel en kledij of in de vorm van vouchers. Het rapport noemt de condities in de 

open opvangcentra “extremely challenging” (pagina 46). Het maakt melding van problematische situaties 

op vlak van hygiëne en veiligheid en van overbevolking ( “Overall, the living conditions in the open centres, 

save for a few exceptions, are extremely challenging. Low hygiene levels, severe over-crowding, lack of 

physical security, location of most centres in a remote area of Malta, poor material structures and 

occasional infestation of rats are the main general concerns expressed in relation to the 

Open Centres”, pagina 42). Desbetreffend benadrukken we dat de auteurs betreffende deze opmerkingen 

in voetnoot verwijzen naar “Not Here to Stay”, een rapport van de “International Commission of Jurists” 

van mei 2012 (“See for example, International Commission of Jurists, Not Here to Stay, May 2012”). Dit 

rapport was de neerslag van een bezoek van 26 tot 30 september 2011 en kan volgens ons bezwaarlijk 

als een weergave van de actuele toestand worden beschouwd. Er wordt niet verwezen naar ander en 

meer actuele bronnen, waardoor niet duidelijk is op basis van welke bronnen de bovenvermelde 

beschrijving van de omstandigheden in de open opvangfaciliteiten is gesteund. Echter betwisten we niet 

dat het boven geciteerde AIDA-rapport kritische opmerkingen plaatst bij de condities in de 

opvangfaciliteiten. Hieruit kan volgens ons worden afgeleid dat de opvangfaciliteiten en voorzieningen 

voor asielzoekers in Malta op bepaalde onderdelen inderdaad problemen kennen, maar niet dat ze 

dermate structurele tekortkomingen vertonen waardoor asielzoekers die in het kader van Verordening 

604/2013 aan Malta worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op blootstelling aan 

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

EUHandvest. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten 

in verband met de opvang en behandeling van asielzoekers in Malta is volgens ons onvoldoende om tot 

dit besluit te komen. Verder wensen we ook te benadrukken dat Malta, 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 Malta het beginsel van non-

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

het EVRM nakomt en daarbij ook een humaan beleid voert waarin de mensenrechten gerespecteerd 

worden. In dit verband verwijzen we ook naar het feit dat betrokkene verklaarde in België te willen blijven 

omwille van haar seksuele geaardheid. We wensen in dit verband te benadrukken dat betrokkene tijdens 

haar gehoor niet verder verduidelijkte dat ze omwille van haar seksuele geaardheid concrete problemen 

zou ondervinden in Malta. Zo wensen in dit verband te verwijzen naar artikel 21 van het EU-Handvest: 

“elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische 

kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden.” 

Er wordt door betrokkene verder ook niet aangetoond dat er in Malta een structureel probleem is 

betreffende het respect voor de rechten van de holebi –gemeenschap of een schending van bovenstaande 

internationale regelgeving in dit verband. Daarnaast zij we ook niet in het bezit van concrete aanwijzingen 

dat de rechten van LGBasielzoekers met de voeten werden getreden door de Maltese instanties. We 
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benadrukken hierbij ook dat geen enkele lidstaat volledig vrij is van discriminatie, onverdraagzaamheid 

en homofobie. Het feit dat er in Malta soms en in individuele gevallen problemen kunnen zijn desbetreffend 

toont niet aan dat een overdracht van betrokkene naar Malta in het kader van Verordening 604/2013 

automatisch een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest impliceert. 

Betreffende een overdracht naar Malta in het kader van Verordening 604/2013 stelde betrokkene verder 

ook niet naar Malta gerepatrieerd te willen worden omdat ze nooit eerder in Malta geweest is. Ze stelde 

in dit verband dat haar vingerafdrukken enkel geregistreerd werden op de Maltese ambassade. In dit 

verband wensen we te benadrukken dat de overname van betrokkene aan de Maltese autoriteiten 

verzocht werd met toepassing van artikel 12 van Verordening 604/2013: “wanneer de verzoeker slechts 

houder is van één of meer verblijfstitels die minder dan twee jaar zijn verlopen of van één of meer visa die 

minder dan zes maanden zijn verlopen en die hem daadwerkelijk toegang hebben verschaft tot het 

grondgebied van een lidstaat, zijn de leden 1, 2 en 3 van toepassing zolang de verzoeker het grondgebied 

van de lidstaten niet heeft verlaten. Wanneer de verzoeker houder is van één of meer verblijfstitels die 

meer dan twee jaar zijn verlopen of van één of meer visa die meer dan zes maanden zijn verlopen en die 

hem daadwerkelijk toegang hebben verschaft tot het grondgebied van een lidstaat, en hij het grondgebied 

van de lidstaten niet heeft verlaten, is de lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming is 

ingediend, verantwoordelijk.” Bovenstaande toont dan ook aan dat het feit dat betrokkene nog nooit eerder 

in Malta geweest is geen invloed heeft op de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de 

Maltese autoriteiten voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene. 

Verder impliceert de overname op grond van artikel 12(4) van Verordening 604/2013 ook dat betrokkene 

na overdracht aan Malta de mogelijkheid zal hebben om een asielaanvraag in te dienen indien ze dat 

wenst. Indien betrokkene besluit een asielaanvraag in te dienen bij de Maltese autoriteiten zal dit verzoek 

door de Maltese instanties onderzocht worden en de betrokkene zal dan ook niet verwijderd worden naar 

haar land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen onderzoek van dit 

verzoek. De betrokkene zal dan ook gemachtigd zijn te verblijven in Malta in haar hoedanigheid van 

verzoeker van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. 

Malta onderwerpt verzoeken tot internationale bescherming, net als België en de andere lidstaten, aan 

een individueel onderzoek en kent 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 Maltese 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 verwijzen we ook naar de verklaring van betrokkene tijdens haar gehoor in België waarin ze stelde 

dat ze aan astma lijdt en dat ze tevens ook stelde medicatie te nemen desbetreffend. Echter wensen we 

in dit verband op te merken dat betrokkene hieromtrent, of betreffende andere aspecten van haar 

gezondheidstoestand, tot op heden geen medische attesten of andere documenten aanbracht die 

aanleiding geven te besluiten dat redenen van gezondheid bij betrokkene een overdracht aan Malta 

zouden verhinderen of dat redenen betreffende haar 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. Zo benadrukken we ook dat er geen aanwijzingen zijn dat betrokkene 

in Malta geen toegang zal hebben tot noodzakelijke medische zorgen, en in haar geval haar noodzakelijke 

medicate, indien nodig. Zo toont het geactualiseerde AIDA-rapport over Malta aan dat Artikel 13 van de 

Maltese Refugees Act aantoont dat asielzoekers toegang hebben tot medische zorgen, waartoe zowel 

medische noodhulp als essentiële behandelingen in het kader van ziekte of mentale gezondheid behoren 

(p. 48). Verder kan op basis van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier niet 

worden besloten dat de betrokkene op materieel, fysiek of psychologisch vlak dermate specifieke noden 

heeft dat er sprake is van een uitgesproken kwetsbaarheid die noopt tot bijkomende concrete en 

individuele waarborgen betreffende de omstandigheden waarin de betrokkene in Malta zal worden 

opgevangen. 

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

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

omstandigheden die een inbreuk zouden 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 van Verordening 

604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, die 

aan de Maltese 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 22 van Verordening 604/2013. 
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De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient zij zich aan te bieden bij de bevoegde 

Maltese autoriteiten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekster voert in haar enig middel de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, van de artikelen 1 

tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet), van de artikelen 

3 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen en de Fundamentele Vrijheden (hierna 

verkort het EVRM), van de artikelen 4 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie (hierna verkort het Handvest) en van artikel 12 van de Dublin III Verordening. Ze voert eveneens 

een manifeste appreciatiefout aan. 

 

Verzoekster licht haar middel toe als volgt: 

 

“In wat, eerste tak, DVZ is van mening dat Malta verantwoordelijk voor de behandeling van de 

asielprocedure van Mevrouw op basis van artikel 12|van de Dublin III Verordening (visum die versteken 

is sinds minder dan 6 maanden).  

 

Terwijl, het visum is versteken op het tijdstip van de bestreden beslissing is, en bijgevolg is Malta niet 

meer verantwoordelijk voor de behandeling van de asielprocedure van Mevrouw. 

 

Het moet vaststellend worden dat DVZ de beslissing zich baseert op artikel 12 van Dublin III Verordening. 

 

Dit artikel geeft de verantwoordelijkheid van de behandeling van de asielprocedure aan de Staat die een 

visum heeft afgeleverd, als die visum minder dan 6 maanden versteken is (artikel 12.4, eerst lid). 

 

Dit artikel maakt deze Staat vrij als het visum sinds meer dan 6 maanden versteken is (artikel 12.4, tweede 

lid). 

 

In het huidige geval, verwijst DVZ naar een visum die door de Maltese overheden zou afgeleverd worden, 

en die versteken op 30 januari 2017. 

 

Het is duidelijk dat het visum versteken is op het tijdstip van de bestreden beslissing. 

 

Dat feit is ernstiger dat Malta nooit beantwoordt heeft tot de aanvraag van de Belgische overheden, en 

dan DYZ heeft tot de impliciete aanvaarding besloten. 

 

In dergelijke omstandigheden, moeten we besluiten dat Malta niet meer verantwoordelijk voor de 

behandeling van de asielaanvraag van de verzoekster is, dat die verantwoordelijkheid tot België toekomt 

en dat er is bijgevolg een schending van artikel 12 van Dublin III Verordening. 

Die feit is ernstiger dat het doel van de Dublin III Verordening een snel toegang tot de asielprocedure voor 

de asielzoekers is. 

De bestreden beslissing schendt de Dublin III Verordening en moet vernietigd worden. 

 

In wat, tweede tak, DVZ is van mening dat de recente documentatie geen risico van onmenselijke 

behandeling bewijst wegens systemisch probleem in de ontvangst van de asielzoekers beschadigt. 

Terwijl het bestuur begaat manifeste beoordelingsfouten in de lezing van de documentatie 

betreffende Duitsland. 

Terwijl ze doet een gedeeltelijke lezing, niet houdt rekening van het geheel van alle verstuurde 

documenten, rekening houdend geen aldus met het geheel van de beschikbare informatie, dat aldus het 

principe van het behoorlijke bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht schendt Terwijl de laste 

informatie bevestigd het risico van onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 

EVRM en artikel 4 van het Handvest, en de onmogelijkheid om toegang tot daadwerkelijk rechtsmiddel te 

hebben in de zin van artikel 13 EVRM en 47 van het Handvest in geval van terugkeer in Duitsland; 
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Terwijl bijgevolg een risico van onmenselijke behandeling bestaat en beschadigend voor de verzoekster 

in geval van terug naar Duitsland. 

Het is allereerst nodig om eraan te herinneren dat  artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 4 van het Handvest van de 

fundamentele Rechten van de Europese Unie elke onmenselijke behandeling verbieden.  

Geen enkele definitie werd aan deze notie in het Verdrag of Handvest gegeven, en deze notie door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt geïnterpreteerd. 

 

Het moet onderlijnd worden dat in zijn M.S.S-arrest., het Hof heeft gezegd dat de overtredingen van de 

Europese verplichtingen inzake ontvangst van de asielzoekers tot een overtreding van artikel 3 EVRM 

leidden.  

 

Bovendien altijd volgens het M.S.S-arrest., moet elke Lidstaat controleren, in geval van terugkeer in 

verband met een procedure Dublin,, of een van een asielzoeker, zou leiden tot een overtreding van artikel 

3 EVRM, wegens de nalatigheden van de verantwoordelijke stand voor de procedure Het moet ook 

herhalen het onderwijs van het Arrest Singh EVRM van 2 oktober 2012. 

 

Immers Heeft Het Hof gezegd in de considerans 92 dat: 

 

« Deuxièmement, compte tenu en particulier de l'importance que la Cour attaché à l'article 3 et de la 

nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de 

mauvais traitements, l'article 13 exige un controle attentif (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 

36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il 

existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l'article 3 (Jabari c. Turquie, no 40035/98, 

§ 50, CEDH 2000-VIII). 

 

L'instance nationale doit être compétente pour examiner le contenu du grief et à offrir le redressement 

approprié (ibidem, § 50). Dans l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (nol0486/10, §106, 20 décembre 

2011), la Cour a précisé que l'instance de controle ne pouvait pas se placer fictivement au moment où 

l'administration a adopté la décision litigieuse pour en apprécier la validité au regard de l'article 3 et ainsi 

faire l'économie d'un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de l'intéressé. » 

 

Aldus een terug naar een andere Lidstaat die zijn verplichtingen inzake ontvangst van de asielzoekers 

niet zou eerbiedigen, en die gebreken tot gevolg heeft die in de te wijten materiële hulp schreeuwen, zou 

vormen een overtreding van artikel 3 EVRM. 

 

Bovendien, gezien het belang van dit artikel, moet de rechter met het geheel van de elementen rekening 

houden die hem worden gepresenteerd. 

 

Dezelfde redenering wordt gehouden door het Hof van Justitie van de Europese Unie, op basis van artikel 

4 van het Handvest van de Fundamentele Rechten van de Europese Unie, die ook verbied de 

onmenselijke behandelingen. 

 

Aldus heeft CJUE in het arrest C-493/10 en; C-410/11 (samengevoegde zaken) van 21 december 2011 

geoordeeld: 

 

"86. Ingeval ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de verantwoordelijke lidstaat tekortschieten, waardoor 

asielzoekers die aan deze lidstaat worden overgedragen, er onmenselijk of vernederend worden 

behandeld in de zin van artikel 4 van het Handvest, is deze overdracht echter in strijd met die bepaling. i 

 

En " 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 in geval van overdracht aan deze lidstaat, is informatie zoals die welke het Europees Hof voor de 

rechten van de mens aanhaalt, geschikt voor een beoordeling door de lidstaten van de werking van het 

asielstelsel in de verantwoordelijke lidstaat, zodat een evaluatie van de risico 's mogelijk is. 

 

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. Het bestaan daarvan kan de lidstaat die de 

asielzoeker moet overdragen, niet onbekend zijn, aangezien hij heeft deelgenomen aan de 
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werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie, die een van de geadresseerden van die rapporten 

en voorstellen is. 

 

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 gezegd, enkel voor volkomen uitzonderlijke 

situaties binnen de werkingssfeer van deze richtlijn, te weten de massale toestroom van ontheemden. 

 

94. Hieruit volgt dat het, teneinde de Unie en haar lidstaten in staat te stellen hun verplichtingen inzake 

de bescherming van de grondrechten van asielzoekers na te komen, aan de lidstaten, daaronder 

begrepen de nationale rechterlijke instanties, staat, 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 over te dragen wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat de fundamentele 

tekortkomingen van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in deze lidstaat 

ernstige, op feiten berustende gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal 

lopen op onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest." 

 

Aldus blijkt het uit deze rechtspraken, maakt hij zich enerzijds los dat de Lidstaten geen asielzoeker naar 

een andere Lidstaat kunnen terugsturen die systemische defecten van de asielprocedure en van 

ontvangst kent en anderzijds de Lidstaten hebben een positieve verplichting van informatie wat deze 

situatie betreft  

 

Méér moet het ook herhalen dat EHRM de Staten verplicht om de kwetsbaarheid van de asielzoekers in 

overweging te nemen, en om de concrete voorwaarden voor ontvangst te controleren in geval van 

overdracht. 

 

In casu, is DVZ van mening dat er geen risico zou hebben voor de verzoekster in geval van terugkeer 

naar in Malta.  

 

DVZ verwijst naar verschillende rapporten over de situatie in Malta. 

Nochtans toont een lezing aan dat de situatie in Malta dramatische blijft. 

Verschillenden punten moeten eerst onderlijnend worden: 

 

- Het visum van Mevrouw is nu verstreken. 

- Malta heeft geen expliciet antwoord gegeven binnen de wettelijke termijn van 2 maanden. 

- Mevrouw is een alleenstaande vrouw die tot een risico groep behoort met name een seksuele minoriteit. 

 

DVZ verwijst naar verschillende bronnen. 

 

Het moet vaststellend worden dat DVZ erkent dat de situatie alarmist in de verleden werd, en verwijst naar 

de verschillenden rapporten met betrekking van deze situatie. 

 

DVZ is van mening dat de situatie nu veranderd is, verbeterd is, en dat er geen risico van schending van 

artikel 3 EVRM en 4 van de Handvest in geval van terugkeer naar Malta. 

 

Nochtans moeten het vaststellend worden dat DVZ manifeste appreciatiefout heeft gepleegd in de lezing 

van de laste verslagen, niet met de zorgvuldigheid de bestreden beslissing klaargemaakt heeft. 

 

Het moet eerst twee belangrijke arresten van de Raad met betrekking van de situatie in Malta 

herhalen. 

 

De eerst is van 28 mei 2015 (R.V.V. : 146.627), en de Raad heeft besloten, betreffende 

verschillende bronnen dat: 

" Force est de constater que les conclusions de la partie défenderesse apparaissent être en contradiction 

avec les informations mentionnées dans les différents rapports qu'elle a elle-même pourtant consultés en 

rappelant avec pertinence que ces différents rapports « ont mis en évidence les aspects problématiques 

des procédures en matière d'asile et de protection internationale ainsi que des procédures de réception 

et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte » . 
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En outre, la partie défenderesse indique qu 'il « il faut supposer que Malte, signataire de la Convention de 

Genève de 1951 et de la CEDH, respecte le principe de non-refoulement. Ni le rapport susmentionné de 

l'AIDA ni le HCR ne mentionne des violations du principe de nonrefoulement », ce qui revient à constater 

que la partie défenderesse se fonde sur une « probabilité » pour considérer que le requérant ne sera pas 

placé en détention ou ne pourrait subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert à 

Malte » 

 

De Raad moest vaststellen dat er een risico van schending van de non refoulement beginsel bestaat in 

geval van terugkeer naar Malta.  

 

De Raad moest nog vaststellen dat DVZ op een theorisch vlak blijft terwijl ze informatie heeft. 

 

Deze vaststelling blijft actueel in de mate dat DVZ dezelfde redenering houdt en verwijst naar de dezelfde 

bronnen. 

 

Het is duidelijk dat DVZ niet met zorgvuldigheid de bestreden beslissing klaargemaakt heeft. 

 

Bijgevolg is er een schending van de zorgvuldigheidsplicht, en de bestreden beslissing moet vernietigd 

worden. 

 

Het tweede arrest van de Raad is van 29 januari 2016 onder referte 161.122. 

 

De Raad moet besloten ook dat DVZ op een theorische vlak blijft, en niet rekening houden met de 

verschillende bronnen die ter beschikking van de administratie is. 

 

Helaas moeten we nog vaststellen dat de situatie niet veranderd is, integendeel, en het risico van 

onmenselijke daden actueel blijft in Malta. 

 

DVZ verwijst naar drie bronnen, een document van de Maltese regering, een document van UNHCR, en 

een persartikel om te besluiten dat de situatie nu veranderd is. 

 

Echter zijn deze artikelen geen afdoende om tot een dergelijke besluit aan te komen. 

 

Immers uit die artikelen kunnen we alleen maar dat Malta nieuwe regels heeft genomen maar zeggen 

niets over de toepassing van die regels. 

 

Die feit is ernstiger dat de document van de regering niets zegt over de middelen om tot dergelijke 

objectieven aan te komen. 

 

Echter is het een van de belangrijkste punten van de situatie, de vraag van de middelen.  

 

Immers moest het Raad, met de verschillenden bronnen, op verschillende keren dat de onthaalcentra 

overbevolkt zijn.  

De verschillenden verslagen spraken van totaal onmogelijkheid om erin te leven, en we moesten besluiten 

tot de schending van artikel 3 EVRM. 

Deze nieuwe bronnen spreken niets over de situatie, over de constructie van nieuwe centra of van de 

verbetering onthaalsituatie. 

Het gaat over alleen maar theorische ontwikkelingen maar geen grondige terreinonderzoeken. 

DVZ heeft verschillende manifeste appreciatiefouten gepleegd in de lezing van de documentatie.  

Meer moet het vaststellend worden dat de bestreden beslissing niet met zorgvuldigheid klaargemaakt 

werd.  

Er is bijgevolg een schending van de zorgvuldigheidsplicht, en de bestreden beslissing moet vernietigd 

worden. 

 

De laste rapport werd beter geleerd door DVZ maar het bestuur heeft nog manifeste appreciatie fouten 

gepleegd in de lezing van het verslag. 

Het gaat over een verslag van A.I.D.A. die terreinonderzoek leidt om de situatie van de asielzoekers 

nakijkt. 

Dit verslag, zoals DVZ heeft het vastgesteld, spreekt nog van overbevolkte centra, van onmenselijke 

leefomstandigheden voor asielzoekers in Malta. 
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DVZ is van mening dat het niet meer geldt in de mate dat de bronnen van de A.I.D.A. rapport oud zou 

zijn. 

Dergelijke argument is totaal tegenstrijdig met het feit van dergelijk verslag gebaseerd is op een 

terreinonderzoek, en dat beschrijft een actuele situatie. 

Die feit is ernstiger dat DVZ een risico moet evalueren en dat een dergelijke informatie een risico van 

schending van artikel 3 EVRM moet evalueren. 

Rekening houdend met dergelijke informatie en met de absoluut karakter van artikel 3 E.V.R.M. en 4 van 

de Handvest, is er een schending van deze twee laste genoemde bronnen. 

Meer moet het nog onderlijnend worden dat DVZ manifeste appreciatiefouten heeft gepleegd in de lezing 

van het verslag. 

 

Immers, kunnen we lezen dat: 

 

"Overall, the living conditions in the open centres, save for a few exceptions, are extremely challenging. 

Low hygiene levels, severe over-crowding, lach of physical security, location of most centres in a remote 

area of Malta, poor material structures and occasional infestation of rats are the main general concerns 

expressed in relation to the Open Centres." 

 

Dergelijke bronnen zijn duidelijk over de situatie. 

 

Meer, betreffende de bronnen, moet het nog onderlijnend dat A.I.D.A. verslag' citeert een bijvoorbeeld.  

Dat betekent dat er geen exhaustieve bron is. 

Die feit is ernstiger dat DVZ referentie maakt tot andere bronnen die in dezelfde zin gaat, en dat Malta 

geen antwoord heeft gegeven. 

Niets kan gegarandeerd worden over de onthaal van Mevrouw, in geval van terugkeer in Malta. 

Er is bijgevolg manifeste appreciatiefouten, en de bestreden beslissing moet vernietigd worden. 

Meer moet het nog vaststellend worden dat DVZ niet met alle de informatie van het verslag rekening 

gehouden heeft. 

Immers werd het duidelijk gesteld dat de asielzoekers in praktijk een gelimiteerd toegang tot 

gezondheidszorgen. 

 

Dergelijke elementen blijven belangrijk en kunnen we niet een toegang tot gezondheidszorgen voor 

Mevrouw gegarandeerd in geval van terugkeer in Malta. 

 

Het moet nog onderlijnend worden dat de Maltese wetgeving geen toegang tot juridische bijstand tijdens 

de procedure geeft. 

Een mogelijke advocaat is beschikbaar na een negatieve beslissing, terwijl een dergelijke toegang 

belangrijk is om de procedure aan hen uit te leggen. 

Dergelijke omstandigheden leiden tonen aan dat Mevrouw geen juridische bijstand in geval van terugkeer 

in Malta. 

Bijgevolg moeten we vaststellen dat DVZ manifeste appreciatie fout heeft gepleegd, en de bestreden 

beslissing niet met zorgvuldigheid heeft klaargemaakt. 

Er is bijgevolg een schending van het behoorlijk bestuur, in de tak van de zorgvuldigheidsplicht. 

De bestreden beslissing moet vernietigd worden. 

 

Het moet nog onderlijnend dat de recent artikel alarmerend blijft over de situatie van Malta. 

Deze artikel herhaalt dat Malta een klein eiland is, die op de kruispunt van de Mediterrane is. 

Het is een van het meest bevolkte land ter wereld. 

Deze artikelen herhalen dat de meeste asielzoekers niet op het eiland blijft rekening houdend met de 

moeilijke omstandigheden voor migranten. 

Als er nu minder migranten dan vroeger op het eiland zit blijft de situatie nog alarmerend.  

Immers blijft het geweld sterk door de overheden gebruikt en de asielzoekers moeten het hoofd bieden 

aan meer en meer racisme. 

Het gebruik van hechtenis tegen de migranten blijft alarmist en gaat in strijdigheid met de europees recht. 

De Maltese en Italiaanse overheden hebben nog recent herhaald dat ze veel migranten moeten onthalen, 

meer dan hun effectieve en respectieve capaciteit, vooral voor Malta. : 

Ze moesten de hulp van de Europese overheden aanvragen maar het blijkt uit dat de andere landen geen 

hulp willen geven. 

Rekening houdend met de algemene situatie van het Land, met de verschillende informatie over het 

onthaalsituatie van de asielzoekers in Malta, bestaat een risico van onmenselijke daden, in de zin van 

artikel 3 E.V.R.M. en 4 van de Handvest voor de verzoekster in geval van terugkeer in Malta. 
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De bestreden beslissing moet bijgevolg vernietigd worden. 

 

Voorts vormen deze schendingen eveneens een overtreding van artikelen 62 van de wet van 15 december 

1980 en artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 over de formele motivatie van de 

administratieve handelingen. 

Immers leggen deze artikelen op dat de motivatie van elke administratieve handeling adequaat, zolang 

gerechtelijk is dan in feit. 

Echter in zoverre het zojuist is uitgewezen dat de beslissing verschillende wettelijke bepalingen schendt, 

kan zij niet adequaat gemotiveerd worden. 

Er is bijgevolg overtreding van artikelen 62 van de wet van 15 december 1980 en artikelen 1 tot en met 3 

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

De bestreden beslissing moet vernietigd worden. 

 

Middelen te schorsing van de beslissing 

Het blijkt uit de informatie die aan het DVZ worden verstrekt, en uit de vorige ontwikkelingen dat een 

verwijzing van de verzoekster naar Malta een overtreding van artikel 3 en 13 EVRM en van artikel 4 en 

47 van het Handvest zou vormen. 

Immers garandeert niets dat de verzoekster de Maltese asielprocedure zal kunnen bereiken en dat zij zal 

geplaatst worden. 

Daarom in geval van stuurt van verzoekster naar Malta, zou ze aan onmenselijke behandelingen 

uiteengezet worden. 

De onthaalvoorwaarden blijven dramatische voor de asielzoekers in Malta. 

Bijgevolg loopt het risico om tot onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 EVRM 

en artikel 4 van het Handvest te leven. 

Bijgevolg is de aanvraag tot schorsing gegrond.” 

 

In het eerste onderdeel van het enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 12 van de 

Dublin III Verordening. Verzoekster is van oordeel dat nu het visum was verstreken op 30 januari 2017 en 

dus sinds meer dan zes maanden op het ogenblik van de bestreden beslissing, Malta niet meer 

verantwoordelijk zou zijn. Bovendien zou dit des te meer doorwegen nu Malta enkel op grond van een 

stilzwijgend akkoord de verantwoordelijke lidstaat is en het doel van de Dublin III Verordening is snel 

toegang te krijgen tot de asielprocedure. 

 

Artikel 12, 4 van de Dublin III Verordening luidt als volgt: 

 

“4. Wanneer de verzoeker slechts houder is van één of meer verblijfstitels die minder dan twee jaar zijn 

verlopen of van één of meer visa die minder dan zes maanden zijn verlopen en die hem daadwerkelijk 

toegang hebben verschaft tot het grondgebied van een lidstaat, zijn de leden 1, 2 en 3 van toepassing 

zolang de verzoeker het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten. 

 

Wanneer de verzoeker houder is van één of meer verblijfstitels die meer dan twee jaar zijn verlopen of 

van één of meer visa die meer dan zes maanden zijn verlopen en die hem daadwerkelijk toegang hebben 

verschaft tot het grondgebied van een lidstaat, en hij het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten, 

is de lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming is ingediend, verantwoordelijk.” 

 

Artikel 7, 2 van de Dublin III Verordening luidt als volgt: 

 

“2. Welke lidstaat met toepassing van de in dit hoofdstuk beschreven criteria de verantwoordelijke lidstaat 

is, wordt bepaald op grond van de situatie op het tijdstip waarop de verzoeker zijn verzoek om 

internationale bescherming voor de eerste maal bij een lidstaat indient.” 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 7, 2 en artikel 12, 4 van de Dublin III Verordening blijkt dat op het 

ogenblik waarop verzoekster haar verzoek tot internationale bescherming voor het eerst bij een lidstaat 

indient, in casu in België op 28 maart 2017, moet nagegaan worden of het visum dat door Malta werd 

verstrekt minder of meer dan zes maanden was verlopen (zie mutatis mutandis arrest HvJ 26 juli 2017, 

AS t. Slovenië, C 490/16). Het is onbetwist dat het visum is verstreken op 30 januari 2017, bijgevolg 

minder dan zes maanden voor het indienen van het beschermingsverzoek op 28 maart 2017. Bijgevolg is 

Malta de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van het beschermingsverzoek van verzoekster 

en kan niet op dienstige wijze worden verwezen naar het ogenblik van de bestreden beslissing. 

 

Een schending van artikel 12 van de Dublin III Verordening kan niet worden aangenomen.  
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Het eerste onderdeel is ongegrond. 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

en artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepalen dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven 

op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Verzoekster bespreekt de verschillende motieven in haar middel waardoor zij aantoont de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan 

op grond waarvan de beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers 

verwezen naar de toepasselijke rechtsregels en het feit dat verzoekster beschikt over een visum dat werd 

uitgereikt door de Maltese autoriteiten met geldigheid tot 30 januari 2017. Verder wordt uitgebreid 

gemotiveerd over het reistraject dat verzoekster heeft afgelegd, de redenen die verzoekster in haar 

Dublingehoor heeft aangehaald tegen een overdracht naar Malta, eventuele familiebanden, de 

gezondheidstoestand, de relevante rechtspraak van de hogere rechtscolleges en de situatie in Malta op 

vlak van de asielprocedure en opvangsituatie om tot het besluit te komen dat er volgens de gemachtigde 

geen reëel risico op blootstelling aan een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

Handvest is aangetoond en er geen grond is om toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule zoals 

neergelegd in artikel 17 van de Dublin III Verordening.  

 

Hiermee kon verzoekster beoordelen of er aanleiding bestaat om een beroep in te stellen en is aan het 

voornaamste doel van de formele motiveringsplicht voldaan. Een schending van artikel 2 van de 

voornoemde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt geenszins aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Verzoekster betwist dat de motivering afdoende is. 

 

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

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

 

Het afdoende karakter van de motivering of het onderzoek naar de schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel gebeurt in casu in het licht van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het 

Handvest, dat dezelfde draagwijdte heeft op grond van artikel 52, 3 van het Handvest. Verzoekster 

ontwikkelt immers haar pleidooi in het licht van deze hogere rechtsnormen. 

 

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 

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

Artikel 4 van het Handvest heeft dezelfde inhoud.  

  

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

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

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

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

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

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

te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 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 
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fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen – dit is het interstatelijk 

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

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

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

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

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

  

Wanneer lidstaten de Dublin III Verordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor overdracht 

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

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

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

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

par. 342).  

  

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

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

te vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (EHRM 26 oktober 

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

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

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

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

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

2002, nr. 47095/99, Kalashnikov v. Rusland, par. 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, 

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

betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke waardigheid (EHRM 21 

januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 220).  

  

In dit kader worden asielzoekers gekenmerkt als een kwetsbare groep, die een bijzondere bescherming 

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

  

Om te beoordelen of verzoekende partij een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een gedwongen 

terugkeer van verzoekende partij naar Malta te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene 

situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan haar geval (zie EHRM 11 oktober 2011, 

nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (c)).  

  

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

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

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie bv. 

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

§ 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd Koninkrijk, 

§§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen 

wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM 

(zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen 

waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een 

verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, 

Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).  

  

Waar verzoekster aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan 

een praktijk van slechte behandeling, zal de bescherming van artikel 3 van het EVRM in werking treden 

wanneer zij aantoont dat er ernstige redenen bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie aan te 

nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, 

Auad v. Bulgarije, par. 99 (e)). Dit zal worden onderzocht in het licht van het relaas van de verzoekster en 

van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 

4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). Het gegeven 

dat een grote groep van asielzoekers zich in dezelfde situatie bevindt als verzoekster, doet geen afbreuk 

aan het individueel karakter van het risico indien het voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 

januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine).  
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Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan haar geval, moet de 

verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze omstandigheden op nuttige wijze 

te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 366). Het komt verzoekster 

toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij 

verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke 

behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 

2005, nr. 144.754).  

  

Het bestaan van een reëel risico op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling moet worden 

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

hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). Er rust op de verwerende partij, bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing, de plicht om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te verrichten van gegevens 

die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (cf. EHRM 21 

januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 388).  

  

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

berust op het interstatelijk vertrouwensbeginsel. 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 C411/10 en 493/10).  

  

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

  

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

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

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

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

grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke 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 heeft het Hof van Justitie in een zaak die een Dublin-overdracht als 

voorwerp had 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 en 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 (HvJ 16 februari 2017, C.K. e.a. t. Slovenië, C-

578/16 PPU).   

 

Verzoekster is van oordeel dat de gemachtigde een manifeste beoordelingsfout zou begaan in de 

conclusie dat op grond van recente documentatie er geen systeemfouten kunnen worden weerhouden 

aangaande de opvang van asielzoekers in “Duitsland”. De gemachtigde zou een gedeeltelijke lezing doen 

en geen rekening houden met het geheel van de verstuurde documenten. Er zou een risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling bestaan in geval van terugkeer naar “Duitsland”.  
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Vooreerst merkt de Raad op dat het thans een eventuele overdracht naar Malta betreft, zodat er moet 

vanuit gegaan worden dat de verwijzingen naar Duitsland materiële vergissingen betreffen van 

verzoekster. Bijkomend blijkt dat de raadsvrouw van verzoekster wel tal van stukken aan de gemachtigde 

heeft verstuurd teneinde te pleiten voor een toepassing van de soevereiniteitsclausule, echter dit alles 

had betrekking op Italië. 

 

Verzoekster verwijst verder naar het arrest MSS van het EHRM en naar de arresten Singh en Yoh-Ekale 

Mwanje van het EHRM en benadrukt dat men zich niet fictief mag plaatsen op het ogenblik van de 

bestreden beslissing om de geldigheid in het licht van artikel 3 van het EVRM te beoordelen om op die 

manier niet te moeten overgaan tot een rigoureus onderzoek van de individuele situatie van verzoekster. 

De rechter moet volgens verzoekster dan ook rekening houden met het geheel van elementen die worden 

voorgelegd. De Raad stelt echter vast dat verzoekster geen nieuwe elementen in het verzoekschrift heeft 

aangehaald die niet voorlagen op het ogenblik van de bestreden beslissing, zodat bijgevolg in casu zich 

geen vraag stelt over het in overweging nemen van gegevens die niet voorlagen op het ogenblik van de 

bestreden beslissing. 

 

Verder verwijst verzoekster naar dezelfde principiële rechtspraak van het Hof van Justitie als de 

gemachtigde in de bestreden beslissing om erop te wijzen dat men geen asielzoeker kan terugsturen naar 

een lidstaat waar zich systeemfouten voordoen in de asielprocedure of opvang. Daarnaast onderstreept 

verzoekster dat de lidstaten verplicht zijn de kwetsbaarheid van asielzoekers in overweging te nemen en 

om de concrete opvangsituatie te onderzoeken in geval van overdracht. De Raad onderschrijft de 

voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie.  

 

Waar verzoekster van oordeel is dat de slechte situatie in het verleden in Malta door de gemachtigde 

wordt erkend, kan de Raad haar bijtreden. De gemachtigde gaat inderdaad in op de problemen die zich 

in het verleden in Malta voordeden.  

 

De Raad volgt echter niet het standpunt dat die situatie niet veranderd of verbeterd zou zijn of dat de 

gemachtigde dienaangaande een manifeste appreciatiefout zou begaan hebben of de bestreden 

beslissing onzorgvuldig zou voorbereid hebben. Een verwijzing naar een arrest van de Raad van 28 mei 

2015 is in deze weinig dienstig. Niet alleen omdat arresten in een continentale rechtstraditie geen 

precedentswaarde hebben, maar eveneens omdat de thans bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat 

verzoekster voorhoudt, niet verwijst naar dezelfde bronnen als in de beslissing die werd beoordeeld door 

de Raad in 2015. Thans steunt de bestreden beslissing immers in hoofdzaak op het AIDA-rapport up to 

date tot 31 december 2016, waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier.  

 

Het tweede arrest waarnaar verzoekster verwijst, en waarnaar eveneens het AIDA-rapport zelf verwijst, 

is reeds iets recenter van datum, met name van 29 januari 2016, maar zoals de auteurs van het AIDA-

rapport ook correct hebben geanalyseerd, betrof dit een verzoeker die aanhaalde als minderjarige 

verschillende maanden in Malta vastgehouden geweest te zijn in armzalige omstandigheden. 

Gelijkaardige feiten haalt verzoekster niet aan nu zij in haar bijkomend verhoor van 27 juli 2017 stelt nooit 

in Malta te zijn geweest. Bijkomend baseerde de Raad zich voor dit arrest op het oudere AIDA-rapport up 

to date tot februari 2015 en werd een gebrekkig onderzoek vastgesteld in het licht van artikel 3 van het 

EVRM nu de verzoeker een specifiek (schrijnend) relaas had voorgelegd, ondersteund door internationale 

rapporten in het bezit van de gemachtigde en waarop niet op afdoende wijze was ingegaan in de 

bestreden beslissing, nu de gemachtigde enkel verwees naar een gebrek aan bewijs. Thans ligt geen 

gelijkaardige zaak voor. 

 

Zoals supra reeds gesteld, volgt de Raad verzoekster niet in het standpunt dat de situatie niet veranderd 

zou zijn en dat de gemachtigde enkel zou verwijzen naar een document van de Maltese regering, van 

UNHCR en een persartikel om tot dit besluit van een verbeterde situatie te komen. Naast een verwijzing 

naar de verklaring van de Maltese minister van Binnenlandse Zaken waarin eind 2015 een nieuwe 

strategie werd opgezet inzake immigratie en asiel teneinde een halt toe te roepen aan de automatische 

detentie van illegale grensoverschrijders en alternatieven voor detentie zouden worden uitgewerkt, de 

vaststellingen van UNHCR die dit als een belangrijke stap voorwaarts beschouwen in een document van 

februari 2016 en het persartikel waarin het middenveld deze stap ook positief onthaalt, heeft de 

gemachtigde een concrete analyse gemaakt van het AIDA-rapport up to date tot 31 december 2016 waarin 

die nieuwe strategie wel degelijk aan de praktijk wordt afgetoetst. De kritiek van verzoekster dat de eerste 

drie bronnen m.n. de nieuwe strategie van de minister van Buitenlandse Zaken, de vaststellingen van 

UNHCR en het standpunt in de “Times of Malta” van de NGO’s het veeleer hebben over nieuwe regels, 
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maar niet over de toepassing ervan, kan deels gevolgd worden nu de vaststellingen van het UNHCR en 

het artikel Times of Malta kort gevolgd zijn op het document aangaande de nieuwe strategie van de 

minister van Binnenlandse Zaken. Echter in het AIDA-rapport van eind december 2016 kan een concrete 

toets aan de praktijk gevonden worden. Dit betreft geen louter theoretische ontwikkelingen, maar wel 

degelijk grondig terreinonderzoek. 

 

In het AIDA-rapport is een overzicht opgenomen van de belangrijkste veranderingen sedert het vorige 

rapport van november 2015. In de loop van 2015 heeft Malta de omzetting van de herzieningen van de 

Opvangrichtlijn 2013/33/EU en van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU omgezet in nationale wetgeving 

waardoor sleutelaspecten van de opvang voor asielzoekers in Malta werden gewijzigd, zoals de 

gemachtigde terecht opmerkt. Het belangrijkste kenmerk van het nieuw opvangsysteem is dat detentie 

niet langer een automatisch gevolg is van een verwijderingsbesluit. Asielzoekers die illegaal in Malta 

arriveren worden nu overgebracht naar het “initieel opvangcentrum”. De gronden voor detentie vallen 

samen met de gronden voorzien in de herziening van de Opvangrichtlijn. In 2016 waren er maar 20 

asielzoekers vast gehouden. Meer specifiek met betrekking tot de situatie van Dublinterugkeerders 

verwijst de gemachtigde naar de relevante informatie op p. 24 van het rapport, met name “Hierin wordt 

gesteld dat het verzoek voor internationale bescherming van een persoon, die Malta verliet zonder 

toestemming van de bevoegde instanties zal worden beschouwd als impliciet ingetrokken. Dit betekent 

volgens de auteurs dat een persoon bij terugkeer zal worden geconfronteerd met een ingetrokken 

verzoek, wat hem vatbaar zou maken voor verwijdering. Verder stelt het dat personen, die Malta op 

onwettelijke wijze verlieten, bij terugkeer zouden kunnen worden vervolgd op grond van de bepalingen 

van de immigratiewetgeving (pagina 24). Hieromtrent merken we nogmaals op dat de betrokkene nog 

geen verzoek tot internationale bescherming indiende in Malta.” Verzoekster betwist niet dat ze inderdaad 

geen beschermingsverzoek heeft ingediend in Malta, ze verklaart er nooit geweest te zijn en heeft dus 

evenmin Malta op onwettige wijze verlaten.  

 

Wat betreft de opvangsituatie stelt de gemachtigde: “Daarnaast toont het AIDA-rapport over Malta tevens 

ook aan dat verzoekers van internationale bescherming materiële bijstand ontvangen in de vorm van 

onderdak, voedsel en kledij of in de vorm van vouchers. Het rapport noemt de condities in de open 

opvangcentra “extremely challenging” (pagina 46). Het maakt melding van problematische situaties op 

vlak van hygiëne en veiligheid en van overbevolking ( “Overall, the living conditions in the open centres, 

save for a few exceptions, are extremely challenging. Low hygiene levels, severe over-crowding, lack of 

physical security, location of most centres in a remote area of Malta, poor material structures and 

occasional infestation of rats are the main general concerns expressed in relation to the Open Centres”, 

pagina 42). Desbetreffend benadrukken we dat de auteurs betreffende deze opmerkingen in voetnoot 

verwijzen naar “Not Here to Stay”, een rapport van de “International Commission of Jurists” van mei 2012 

(“See for example, International Commission of Jurists, Not Here to Stay, May 2012”). Dit rapport was de 

neerslag van een bezoek van 26 tot 30 september 2011 en kan volgens ons bezwaarlijk als een weergave 

van de actuele toestand worden beschouwd. Er wordt niet verwezen naar ander en meer actuele bronnen, 

waardoor niet duidelijk is op basis van welke bronnen de bovenvermelde beschrijving van de 

omstandigheden in de open opvangfaciliteiten is gesteund. Echter betwisten we niet dat het boven 

geciteerde AIDA-rapport kritische opmerkingen plaatst bij de condities in de opvangfaciliteiten. Hieruit kan 

volgens ons worden afgeleid dat de opvangfaciliteiten en voorzieningen voor asielzoekers in Malta op 

bepaalde onderdelen inderdaad problemen kennen, maar niet dat ze dermate structurele tekortkomingen 

vertonen waardoor asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Malta worden 

overgedragen per definitie een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een schending 

zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest. Het loutere feit dat opmerkingen 

kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten in verband met de opvang en behandeling van 

asielzoekers in Malta is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen.”  

 

Verzoekster haalt net als de gemachtigde de paragraaf aan over de uitdagende levensomstandigheden 

in de open centra in Malta, maar de gemachtigde wijst er terecht op dat die paragraaf verwijst naar een 

bron van mei 2012, wat bezwaarlijk actueel kan genoemd worden. Verzoekster meent dat de bronnen van 

AIDA niet oud kunnen zijn, nu het tegenstrijdig zou zijn aan het feit dat het verslag gebaseerd is op een 

terreinonderzoek. De Raad kan enkel vaststellen dat deze specifieke paragraaf waarop verzoekster zich 

steunt, effectief voortkomt uit een niet-actuele bron van mei 2012.  

 

Verder stelt de Raad vast dat het probleem van overbevolking, waar in de door verzoekster aangehaalde 

paragraaf ook wordt naar verwezen, thans ook wordt aangepakt door overplaatsing naar een ander 

centrum (p. 44) of naar alternatieve opvangplaatsen voor eventuele daklozen (p. 45). Op de vraag of het 

voorkomt dat asielzoekers geen toegang hebben tot opvang omwille van een gebrek aan plaatsen, 
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antwoordt het AIDA-rapport “no” (p. 45). Bijgevolg kan de Raad verzoekster niet volgen waar ze meent 

dat “niets” kan gegarandeerd worden over haar onthaal in geval van terugkeer naar Malta. Waar 

verzoekster nog stelt dat het erg is dat de gemachtigde verwijst naar andere bronnen in dezelfde zin, is 

het de Raad onduidelijk welke andere bronnen verzoekster bedoelt. Indien zij doelt op de stelling dat er 

op grond van het AIDA-rapport kritische opmerkingen kunnen geplaatst worden bij de condities van de 

opvangfaciliteiten, de gemachtigde hieruit afleidt dat bepaalde onderdelen van de opvangfaciliteiten en 

voorzieningen problemen kennen maar niet kan geconcludeerd worden tot structurele tekortkomingen 

waardoor alle Dublin-terugkeerders een reëel risico zouden lopen op een schending van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het Handvest, treedt de Raad dit bij. Het feit dat er thans een overdracht zou 

gebeuren op grond van een stilzwijgend akkoord, doet aan het voorgaande geen afbreuk.   

 

Verzoekster vervolgt dat de gemachtigde niet met alle informatie van het verslag rekening heeft gehouden. 

Er zou immers duidelijk gesteld zijn dat asielzoekers een gelimiteerde toegang hebben tot 

gezondheidszorgen. De toegang tot gezondheidszorgen voor verzoekster zou aldus niet gegarandeerd 

zijn. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar eerste Dublingehoor van 4 april 2017 heeft gezegd aan 

astma te lijden en hiervoor medicatie te nemen. De Raad stelt echter met de gemachtigde vast dat 

verzoekster hieromtrent geen medische attesten of andere documenten aanbracht. Verder vervolgt de 

bestreden beslissing: “Zo benadrukken we ook dat er geen aanwijzingen zijn dat betrokkene in Malta geen 

toegang zal hebben tot noodzakelijke medische zorgen, en in haar geval haar noodzakelijke medicate, 

indien nodig. Zo toont het geactualiseerde AIDA-rapport over Malta aan dat Artikel 13 van de Maltese 

Refugees Act aantoont dat asielzoekers toegang hebben tot medische zorgen, waartoe zowel medische 

noodhulp als essentiële behandelingen in het kader van ziekte of mentale gezondheid behoren (p. 48).” 

Er worden verder in het AIDA-rapport wel enkele obstakels aangehaald, zoals bv. taalbarrières, beperkte 

transportmogelijkheden, fulltime medisch personeel dat ontbreekt in de gesloten centra maar nu 

verzoekster het lijden aan astma op geen enkele wijze heeft aangetoond, kan de Raad hier geen gewicht 

aan toekennen.  

 

Verzoekster acht het problematisch dat de juridische bijstand enkel wordt gegarandeerd na een negatieve 

beslissing, terwijl juridische bijstand belangrijk is om de procedure uit te leggen. Verzoekster leidt hier 

onmiddellijk uit af dat zij “geen” juridische bijstand zal hebben in geval van overdracht naar Malta. De 

Raad verwijst in deze naar het bepaalde in artikel 20 van de herziene Procedurerichtlijn 2013/32/EU dat 

bepaalt als volgt: 

 

“Kosteloze rechtsbijstand en vertegenwoordiging in beroepsprocedures 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat op verzoek kosteloze rechtsbijstand en vertegenwoordiging wordt 

geboden in de in hoofdstuk V bedoelde beroepsprocedures. Deze rechtsbijstand en vertegenwoordiging 

omvat ten minste het opstellen van de vereiste procedurestukken alsook de deelname, namens de 

verzoeker, aan een zitting van een rechterlijke instantie van eerste aanleg.  

2. De lidstaten kunnen ook voorzien in kosteloze rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging in de in 

hoofdstuk III bedoelde procedures in eerste aanleg. In dergelijke gevallen is artikel 19 niet van toepassing. 

[…]” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat het Maltese systeem het bepaalde in artikel 20 van de Procedurerichtlijn 

respecteert. Een lidstaat moet immers rechtsbijstand garanderen voor een rechterlijke instantie van eerste 

aanleg. Een eventuele rechtsbijstand voor (administratieve) procedures in eerste aanleg is conform het 

tweede lid niet verplicht. In elk geval kan uit de informatie aangaande rechtsbijstand in het AIDA-rapport 

niet op algemene wijze afgeleid worden dat verzoekster “geen” juridische bijstand zal kunnen krijgen, 

minstens om haar zaak voor een rechterlijke instantie te verdedigen indien nodig. Daarnaast blijkt dat er 

toch een systeem bestaat van kosteloze rechtsbijstand voorzien door advocaten die werken voor NGO’s 

in de eerste administratieve procedure. Het rapport stelt “generally, such lawyers provide legal information 

and advice both before and after the first instance decisionincluding an explanation of the decision taken 

and, in some cases, interview preparation. They can also attend personal interviews whenever the asylum 

seeker requests their presence.” Bijgevolg is het desalniettemin niet onmogelijk dat verzoekster van bij 

het begin uitleg krijgt over de procedure. 

 

Waar verzoekster nog verwijst naar een recent artikel dat alarmerend zou zijn over de situatie in Malta, 

nu dit een klein eiland is met moeilijke omstandigheden voor migranten en het een van de meest bevolkte 

landen ter wereld is, is het de Raad geenszins duidelijk op welk recent artikel verzoekster doelt.  

 

Vervolgens stelt verzoekster dat ook al zijn er thans minder migranten dan vroeger op het eiland, de 

situatie toch nog alarmerend zou zijn nu het geweld en racisme sterk zouden toegenomen zijn. Het gebruik 
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van detentie zou alarmerend blijven en strijdig zijn met het Europees recht. Wat betreft het racisme en 

geweld verwijst verzoekster naar geen enkele bron. Wat betreft het gebruik van detentie motiveerde de 

gemachtigde als volgt: “Indien er verder verwezen zou worden naar het nog steeds in Malta aanwezige 

risico op detentie voor asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen merken we op dat dat betrokkene, indien 

ze in Malta onderwerp zou zijn van detentie, ze dit kan aanklagen bij de desbetreffende Maltese instanties 

en de mogelijkheid zal hebben om beroep in te dienen tegen een detentie of vasthouding in Malta. 

Daarnaast verwijzen we nogmaals naar het hierboven reeds vermelde AIDA-rapport over Malta waarin 

wordt gesteld dat de ‘recast’ Opvang- en Procedurerichtlijnen werden omgezet in nationale wetgeving en 

dat personen, die bescherming vroegen in Malta op onwettelijke wijze binnenkwamen, niet langer worden 

vastgehouden, maar worden ondergebracht in het “Initial Reception Centre” (IRC).” Zoals supra reeds 

aangehaald, is een van de opvallendste recente verwezenlijkingen in Malta juist dat niet langer sprake is 

van een automatische detentie van asielzoekers, wat een aanzienlijke en noodzakelijke verbetering is. 

Het louter beweren dat het gebruik van detentie nog alarmerend zou blijven zonder verdere precisiering, 

volstaat niet om de motieven in de bestreden beslissing dienaangaande te weerleggen.  

 

Tot slot haalt verzoekster nog aan dat de Maltese en Italiaanse autoriteiten recent nog zouden herhaald 

hebben dat ze meer migranten moeten onthalen dan hun effectieve en respectievelijke capaciteiten. De 

lidstaten zouden alle hulp weigeren. Opnieuw doet verzoekster geen enkele moeite om deze stelling te 

staven.  

 

Waar verzoekster verder nog gratuit stelt dat zij onmogelijk toegang zal hebben tot een daadwerkelijk 

rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het EVRM of artikel 47 van het Handvest, licht zij dit op geen 

enkele wijze verder concreet toe. Het komt niet aan de Raad toe zelf het betoog verder te verduidelijken.  

 

De Raad kan op grond van het pleidooi van verzoekster niet aannemen dat de algemene situatie in Malta 

op zich volstaat voor een reëel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

Handvest voor elke Dublin-terugkeerder. De Raad is eveneens van oordeel dat de gemachtigde na 

zorgvuldig onderzoek tot deze conclusie is gekomen en de beslissing op afdoende wijze heeft 

gemotiveerd. 

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel of 

van de artikelen 3 of 13 van het EVRM of de artikelen 4 of 47 van het Handvest blijkt niet wat betreft de 

algemene situatie in Malta. Een manifeste appreciatiefout blijkt evenmin. 

 

Bijgevolg onderzoekt de Raad of elementen eigen aan de individuele situatie van verzoekster alsnog een 

reëel risico op schending van de voormelde hogere rechtsnormen kunnen aannemelijk maken.  

 

Wat betreft de medische elementen, m.n. astma, heeft de Raad supra reeds vastgesteld dat dit op geen 

enkele wijze aangetoond is.  

 

Verzoekster meent dat zij als alleenstaande vrouw tot een risicogroep behoort, met name een seksuele 

minderheid door haar geaardheid. De bestreden beslissing motiveert dienaangaande als volgt: “In dit 

verband verwijzen we ook naar het feit dat betrokkene verklaarde in België te willen blijven omwille van 

haar seksuele geaardheid. We wensen in dit verband te benadrukken dat betrokkene tijdens haar gehoor 

niet verder verduidelijkte dat ze omwille van haar seksuele geaardheid concrete problemen zou 

ondervinden in Malta. Zo wensen in dit verband te verwijzen naar artikel 21 van het EU-Handvest: “elke 

discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische 

kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden.” 

Er wordt door betrokkene verder ook niet aangetoond dat er in Malta een structureel probleem is 

betreffende het respect voor de rechten van de holebi –gemeenschap of een schending van bovenstaande 

internationale regelgeving in dit verband. Daarnaast zij we ook niet in het bezit van concrete aanwijzingen 

dat de rechten van LGBasielzoekers met de voeten werden getreden door de Maltese instanties. We 

benadrukken hierbij ook dat geen enkele lidstaat volledig vrij is van discriminatie, onverdraagzaamheid 

en homofobie. Het feit dat er in Malta soms en in individuele gevallen problemen kunnen zijn desbetreffend 

toont niet aan dat een overdracht van betrokkene naar Malta in het kader van Verordening 604/2013 

automatisch een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest impliceert.” De 

Raad acht deze motieven afdoende en niet in strijd met de stukken van het administratief dossier. Verder 

blijkt uit artikel 21 van de Opvangrichtlijn 2013/33/EU dat een alleenstaande vrouw behorende tot een 

seksuele minderheid niet enkel omwille van dit feit wordt beschouwd als kwetsbaar. Het voormeld artikel 

bevat weliswaar geen exhaustieve opsomming van kwetsbare profielen, doch verzoekster heeft inderdaad 
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geen enkele aanwijzing dat zich in Malta een probleem voordoet wat betreft respect voor de rechten van 

de holebi-gemeenschap dat kan toelaten dat een lesbische vrouw in Malta alsnog moet beschouwd 

worden als extra kwetsbaar, naast het feit asielzoekster te zijn. Opnieuw laat verzoekster de concrete 

motieven in de bestreden beslissing onverlet.  

 

Ook op grond van het individueel profiel neemt de Raad niet aan dat een terugkeer naar Malta in casu 

een reëel risico inhoudt op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest zoals 

vastgesteld door de gemachtigde. Verder blijkt evenmin een schending van artikel 3 van de voormelde 

wet van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel of een manifeste appreciatiefout. 

 

Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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 veertien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


