
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 196 769 van 18 december 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. ZWART 

Roemeniëstraat 26 

1060 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 Djiboutiaanse nationaliteit te zijn, op 15 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 18 augustus 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). 

 

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 30 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. ZWART, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart de Djiboutiaanse nationaliteit te hebben.  

 

Er werd vastgesteld dat verzoeksters vingerafdrukken overeenstemmen met vingerafdrukken dewelke 

op 10 maart 2014 en op 26 januari 2017 te Noorwegen waren genomen.  

 

Op 22 mei 2017 diende verzoekster een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 
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Op 30 mei 2017 hoorde de gemachtigde verzoekster 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). 

 

Op 10 juli 2017 richtte de gemachtigde een terugnameverzoek aan de Franse en Noorse asielinstanties. 

 

Op 12 juli 2017 weigerden de Franse autoriteiten het terugnameverzoek omdat de Noorse autoriteiten 

op 14 maart 2017 reeds akkoord waren gegaan met een terugname. 

 

Op 18 juli 2017 verklaarden de Noorse instanties zich uitdrukkelijk akkoord met de terugname van 

verzoekster op grond van artikel 18, 1, d van de Dublin III Verordening. 

 

Op 18 augustus 2017 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

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

 

“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 do hoor / 

mevrouw), die verklaart te heten<1); 

naam : A. A. 

voornaam : H.  

geboortedatum : […]1987  

geboorteplaats : A. S.  

nationaliteit : Djibouti (Rep.) 

 

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 Noorwegen 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 van artikel 18(1) van 

Verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

De betrokkene vroeg op 22.05.2017 asiel in België, samen met haar twee minderjarige kinderen. Wat 

haar identiteits- en reisdocumenten betreft, legde de betrokkene haar paspoort, huwelijksakte, de 

geboorteaktes van haar minderjarige kinderen en een kopie van haar identiteitskaart voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene, voorafgaand aan haar 

asielaanvraag in België, op 10.03.2014 in Noorwegen en op 26.01.2017 geregistreerd werden, telkens 

in het kader van een asielaanvraag. 

Raadpleging van de visa-databank toonde aan dat de betrokkene een Schengen-visum Type C 

aanvroeg bij de Franse consulaire diensten in Djibouti (Djibouti) en dat dit visum afgeleverd werd op 

28.01.2014, geldig van 02.02.2014 tot 03.03.2014. 

De betrokkene, staatsburger van Djibouti (Rep.), verklaarde dat ze Djibouti op 04.02.2014 verliet om 

met het vliegtuig en haar eigen paspoort met geldig visum via Kenia naar Frankrijk te reizen om er op 

05.02.2014 aan te komen. Ze gaf aan tot 08.02.2014 in een hotel in Parijs te hebben verbleven alvorens 

met het vliegtuig naar Zweden te reizen om daar tot 09.03.2014 bij haar oom te verblijven. Ze verklaarde 

vervolgens met het vliegtuig naar Noorwegen te zijn gereisd om er op 09.03.2014 aan te komen. In 

Noorwegen werden de vingerafdrukken van de betrokkene op 10.03.2014 geregistreerd in het kader van 

een asielaanvraag. De betrokkene gaf aan dat ze er effectief een asielaanvraag indiende en tot 

24.12.2016 in een huis in Oslo verbleef. Ze gaf aan dat ze een eerste keer een negatieve beslissing 

kreeg en daarna een nieuwe asielaanvraag indiende, waarvoor ze nog geen beslissing kreeg. Ze gaf 

aan op 25.12.2016 met de auto via Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland en Luxemburg naar 

Frankrijk te zijn gereisd om er op 26.12.2016 aan te komen. In Frankrijk werden de vingerafdrukken van 

de betrokkene op 26.01.2017 geregistreerd in het kader van een asielaanvraag. Ze gaf aan dat ze er 

effectief een asielaanvraag indiende, maar dat er een Dublin-overname aan Noorwegen gevraagd werd 

en ze op 14.05.2017 besliste naar België door te reizen. In België diende de betrokkene op 22.05.2017 

een asielaanvraag in, samen met haar twee minderjarige kinderen. 
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Op 10.07.2017 werd een terugnameverzoek gericht aan zowel de Noorse als de Franse instanties. Op 

12.07.2017 weigerden de Franse autoriteiten de terugname van de betrokkene, omdat Noorwegen op 

14.03.2017 een terugnameverzoek van de Franse autoriteiten aanvaard hadden. Op 18.07.2017 

stemden de Noorse autoriteiten in met de terugname van de betrokkene met toepassing van artikel 18(1 

)d van Verordening 604/2013. Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke 

specifieke reden(en) zij besloot asiel te vragen in België en of zij met betrekking tot omstandigheden van 

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

verantwoordelijke Lidstaat rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat ze voor België koos omdat men 

er Frans spreekt. De betrokkene gaf aan bezwaar te hebben tegen een mogelijke overdracht aan 

Noorwegen omdat haar oudste zoon er geen documenten kreeg en hij Noorwegen moest verlaten. 

Wat de door de betrokkene geuite wens in België te kunnen blijven betreft, wijzen we er op 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 of loutere 

wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven zijn dan ook onvoldoende grand voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

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

een in Zweden verblijvende tante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 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 in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven 

kunnen dan ook geen grand zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

haar verblijf in Noorwegen die door hem als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin 

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

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

het EVRM of artikel 4 van het EU- Handvest. De betrokkene uitte bezwaar tegen een mogelijke 

overdracht aan Noorwegen, omdat haar oudste zoon er geen verblijfsdocument kreeg en hij het land 

moest verlaten. 

We wijzen er dienaangaande op dat de betrokkene in Noorwegen een asielaanvraag indiende en deze 

finaal afgewezen werd. De betrokkene kreeg in die zin dan ook een bevel om het Noorse grondgebied 
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te verlaten. Aangezien de kinderen van de betrokkene, die haar tijdens haar asielaanvraag in 

Noorwegen vergezelden, minderjarig zijn, is het normaal dat zij de asielprocedure van hun moeder 

volgden en derhalve ook voorwerp waren van dit bevel om het grondgebied te verlaten. 

Betreffende die negatieve beslissing, wijzen we er op dat negatieve beslissingen en repatriëring 

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

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

Handvest. Noorwegen kent verder onafhankelijke beroepsinstanties inzake afgewezen asielaanvragen 

en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

We wensen verder op te merken dat de Noorse instanties met hun akkoord van 18.07.2017 instemden 

met de terugname van de betrokkene op grand van artikel 18(1 )d van Verordening 604/2013 ("de 

lidstaat is verplicht...d) een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen 

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

andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen"). Dit 

betekent dat de betrokkene in Noorwegen, indien zij dat wenst, een nieuwe asielaanvraag zal kunnen 

indienen. De Noorse instanties zullen de betrokkene niet verwijderen naar haar land van herkomst 

zonder een onderzoek van die asielaanvraag. 

We merken verder op dat Noorwegen geen lidstaat van de Europese Unie is, maar door een in 2001 

met de Europese Gemeenschap afgesloten overeenkomst partij is bij het "Dublin-acquis". Noorwegen 

ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet dan ook van worden uitgegaan dat Noorwegen het 

beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Noorse instanties kennen, net als België, bescherming 

toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. 

Op basis van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier zijn er volgens ons 

geen redenen om aan te nemen dat de door de betrokkene in Noorwegen ingediende asielaanvraag niet 

op een gedegen wijze aan de bovenvermelde standaarden werd getoetst. 

De betrokkene verklaarde inzake haar gezondheidstoestand gynaecologische problemen te ervaren, 

maar hier nog geen behandeling voor te volgen. We merken ook op dat de betrokkene tot heden in het 

kader van haar asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding geven te 

besluiten dat redenen betreffende haar gezondheid of die van haar kinderen een overdracht aan 

Noorwegen zouden verhinderen of dat de betrokkene of haar kinderen door overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat vanwege redenen van gezondheid een reëel risico zouden lopen op 

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

het EU-Handvest. Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene of haar kinderen in hun 

hoedanigheid van verzoekers van internationale bescherming in Noorwegen niet de nodige bijstand en 

zorgen zullen kunnen verkrijgen. 

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

aannemelijk maakt dat zij door overdracht aan Noorwegen 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 besloten dat er geen grond is voor de behandeling van 

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

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

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

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

vreemdelingen en artikel 18(1 )d van Verordening 604/2013. 

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

binnenkomstdocumenten. 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

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

bij de bevoegde Noorse autoriteiten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekster voert in een enig middel de schending aan 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 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort de wet van 29 

juli 1991), van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000 (hierna verkort het Handvest ), van het voorzichtigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, 
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van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM). 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Aangezien tegenpartij geen rekening houdt met het feit dat Mevrouw A. A. de moeder van twee kleine 

kinderen is; 

 

Dat tegenpartij op de hoogte is dat verzoekster de moeder van een kind van anderhalf en een kind van 

drie is; 

 

Dat tegenpartij geen rekening houdt met het specifieke profiel van verzoekster een haar kinderen; 

Dat Mevrouw A.I A. een alleenstaande moeder van twee zeer jonge kinderen is zodat tegenpartij in haar 

beslissing had moeten aangeven in welke materiële omstandigheden zij in Noorwegen onthaald zullen 

worden; 

 

Dat de Europese Hof voor de Rechten van de Mens aangaf, met betrekking tot de verwijdering van een 

familie naar Italië, dat: 

"In reply, I can inform you that pending the decision of the Grand Chamber in Tarakhel v. Switzerland, 

n°29217/12, it may be envisaged that, de pending on the circumstances of the individual case, interim 

measures may be applied in respect of persons or families in a similar situation to the applicants in the 

Grand Chamber case" 

 

Dat de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een Arrest TARAKHEL dd. 

4.11.14 met betrekking tot de verwijdering van één familie naar Italië heeft genomen Waarin wordt 

onderstreept dat: « si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses 

aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une 

prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale, il y aurait 

violation de l'article 3 de la Convention ». (stuk 20,18) Dat er in casu dus ook sprake is van schending 

van artikel 3 ERVM nu tegenpartij geen specifieke garantie gevraagd heeft aan Noorwegen met 

betrekking tot het leeftijd van de kinderen van Mevrouw A. A. of met betrekking tot het behoud van de 

familie-eenheid; 

 

Dat het past de bestreden beslissing te vernietigen; 

 

Dat het passend is dat België het verzoek van Mevrouw A. A. en haar kinderen om internationale 

bescherming behandeld omdat er een reëel risico bestaat, in geval van verwijdering naar Noorwegen, 

van schending van artikel 3 EVRM; 

 

Dat Uw Raad op 16.6.15 aangegeven heeft dat: "[le Conseil] tient à rappeler qu'au vu de la situation 

délicate et évolutive prévalant en Italie, situation que la partie défenderesse ne peut ignorer, les 

décisions se rapportant à des dossiers pour lesquels un transfert vers ce pays est envisagé en 

application du Règlement de Dublin III doivent être prises avec une grande prudence, ce qui implique à 

tout le moins, dans le chef de la partie défenderesse; un examen complet et rigoureux, sur la base 

d'informations actualisées [dans le même sens, voy CCE, 138 950, 22.02.2015]. » (CŒ, 147 

792,16.6.15 

 

Dat het past de tenuitvoerlegging van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel het grondgebied 

te verlaten te vernietigen; 

 

Aangezien tegenpartij de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheid beginsel geschonden heeft 

in zoverre zij niet ernstig heeft onderzocht of Mevrouw A. A. en haar kinderen bij verwijdering naar 

Noorwegen blootgesteld zullen worden aan onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van 

artikel 3 EVRM; 

Dat zodoende de bestreden beslissing niet adequaat gemotiveerd is; 

 

Aangezien het simpele feit dat Mevrouw A. A. niet uitdrukkelijk de risico's naar voren heeft gebracht met 

betrekking tot haar eventuele terugkeer naar Noorwegen ontslaat tegenpartij niet van de verplichting om 

deze risico's na te gaan bij verwijdering; 
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Dat in casu tegenpartij haar motiveringsplicht schendt in zoverre zij die oefening niet afdoende gedaan 

heeft; 

 

Dat Uw Raad heeft vastgesteld dat: "Ook het EHRM heeft reeds geoordeeld dat het terugsturen van een 

persoon naar een land van bestemming waar ernstige tekortkomingen aan deze verplichtingen worden 

vastgesteld, kan aanleiding geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM (zie mutatis mutandis 

EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland) en artikel 4 van 

het Handvest Grondrechten Europese Unie (dat dezelfde strekking heeft), ook al heeft dit plaats in het 

kader van een overname onder de Dublin-ll-Verordening (zie HvJ 21 december 2011, nr. C-411/10, N.S. 

v. Secretary of State for the Home Department, par. 80 t/m 94). Alsdan mogen de lidstaten bij 

toepassing van de Dublin-ll-Verordening niet uitgaan van de automatische presumptie dat asielzoekers 

bij terugname of overname door een andere lidstaat op een wijze zullen worden behandeld die de 

grondrechten eerbiedigt"(RvV, Arrest Nr. 116183,19.12.2013); 

 

Dat Uw Raad in het zelfde arrest van december 2013 ook aangaf dat: Zoals reeds aangegeven heeft het 

Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de lidstaten geen asielzoekers aan de 

"verantwoordelijke lidstaat" in de zin van de verordening 343/2003/EG mogen overdragen wanneerzij 

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 loopt op een onmenselijke en vernederende 

behandeling (cf. HvJ, 21 december 2011, C-411/10). De verwerende partij mag er zich dus niet mee 

vergenoegen aan te geven in de motivering van de bestreden beslissing dat de verzoekende partij zelf 

naliet op een voldoende duidelijke wijze uiteen te zetten dat zij vreesde dat zijn grondrechten in het 

gedrang zouden komen. Er rustte in voorliggende zaak een positieve verplichting op de verwerende 

partij om na te gaan of, gelet op de verslagen van instanties zoals het de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties en de Commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, de grondrechten 

van de verzoekende partij niet in het gedrang zouden worden gebracht bij een repatriëring naar Spanje. 

[...] 

 

Gezien de verslagen omtrent de situatie in Spanje een indicatie geven dat er ernstige problemen 

zouden kunnen zijn voor asielzoekers, kan de verwerende partij zich niet zomaar beperken de 

motivering van de bestreden beslissing tot het vermoeden dat aangezien het een lidstaat van de 

Europese Unie betreft die gebonden is door een bepaalde reglementering een vreemdeling er geen 

risico's loopt; dat alle standaarden gerespecteerd worden." (RvV, Arrest Nr. 116183,19.12.2013) 

Aangezien de bestreden beslissing niet adequaat gemotiveerd is in zoverre de analyse van risico's van 

verzoekster om in Noorwegen blootgesteld te worden aan onmenselijke en vernederende 

behandelingen niet voldoende is; 

 

Dat de bestreden beslissing zodoende artikelen 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens , artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikel 62 van de wet 

van 15.12.80 betreffende de Toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen schendt; 

 

Dat het past de tenuitvoerlegging van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel het grondgebied 

te verlaten te vernietigen;” 

 

Artikel 2 van de voormelde wet van 29 juli 1991 en artikel 62, § 2 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. 

 

In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, 

en bevat de beslissing een omstandige motivering in feite met betrekking tot de verantwoordelijkheid 

van Noorwegen om de asielaanvraag van verzoekster te onderzoeken. De gemachtigde gaat vooreerst 

in op het traject dat verzoekster heeft afgelegd, de terugnameverzoeken en het uitdrukkelijk 

terugnameakkoord van Noorwegen en hij gaat concreet na of de overdracht aan Noorwegen voor 

verzoekster een reëel risico vormt om te worden blootgesteld aan behandelingen die een inbreuk 

vormen op artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest, waarbij zowel overwegingen worden 

opgenomen aangaande de algemene situatie in Noorwegen als wordt geantwoord op de concrete 
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elementen die verzoekster heeft aangehaald in haar Dublin-interview. Uiteindelijk concludeert de 

gemachtigde dat er geen grond is om toepassing te maken van artikel 17 van de Dublin III Verordening. 

 

Waar verzoekster erop wijst dat in de bestreden beslissing geen rekening is gehouden met haar twee 

jonge kinderen, wijst de Raad erop dat de kinderen op de bestreden beslissing worden vermeld en de 

gemachtigde tevens stelde dat “Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene of haar kinderen in 

hun hoedanigheid van verzoekers van internationale bescherming in Noorwegen niet de nodige bijstand 

en zorgen zullen kunnen verkrijgen.” 

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Noch een schending van artikel 2 van de voormelde wet van 29 juli 1991, noch van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet blijkt. 

 

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). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, 

hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, 

precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). 

 

Verzoekster betwist dat de motivering afdoende is. 

 

Het afdoende karakter van de motivering wordt onderzocht in het licht van artikel 4 van het Handvest en 

artikel 3 van het EVRM. 

 

Aangaande de vermeende 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.  

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931).  

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

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

 

Artikel 3, 2 van de Dublin III Verordening luidt als volgt:  

“2. Wanneer op basis van de in deze verordening vastgestelde criteria geen verantwoordelijke lidstaat 

kan worden aangewezen, is de lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming het eerst werd 

ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling ervan.  

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

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

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

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.  
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Indien de overdracht uit hoofde van dit lid niet kan geschieden aan een op grond van de criteria van 

hoofdstuk III aangewezen lidstaat of aan de eerste lidstaat waar het verzoek werd ingediend, wordt de 

lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat is belast, de verantwoordelijke lidstaat.”  

 

Uit de bovenstaande bepaling blijkt aldus dat indien ernstig moet worden gevreesd dat de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Noorwegen systeemfouten bevatten, die resulteren in 

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

van internationale bescherming in het algemeen, en geen andere lidstaat als verantwoordelijke lidstaat 

kan worden aangewezen, België verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek van 

verzoekster.  

 

Verder heeft het Hof van Justitie bevestigd dat zelfs bij afwezigheid van een ernstige vrees voor 

systeemfouten in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in de verantwoordelijke Lidstaat, de 

overdracht van een asielzoeker in het kader van de Dublin III Verordening slechts kan plaats hebben in 

omstandigheden die uitsluiten dat door de overdracht de betrokken asielzoeker wordt blootgesteld aan 

een ernstig en reëel risico op onmenselijke en vernederende behandelingen, in de zin van artikel 4 van 

het Handvest. Dit doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel en het vermoeden dat de 

grondrechten door elke Lidstaat worden gerespecteerd. Artikel 17, lid 1 van de Dublin III Verordening 

houdt evenwel niet in dat de overdragende Lidstaat gehouden is tot toepassing van de 

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

 

Conform artikel 52, 3 van het Handvest moet voor zover het Handvest rechten bevat die corresponderen 

met rechten die zijn gegarandeerd door het EVRM, de inhoud en reikwijdte dezelfde zijn als die welke er 

door genoemd verdrag aan worden toegekend. Bijgevolg onderzoekt de Raad in casu een potentiële 

schending van artikel 3 van het EVRM, dat correspondeert met artikel 4 van het Handvest.  

 

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

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

 

Het komt in principe aan de verzoekende partij 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).  

 

Om een schending van artikel 3 van het EVRM vast te stellen moeten de betwiste handelingen en 

omstandigheden een minimumniveau aan hardheid bereiken maar de beoordeling van dit 

minimumniveau is relatief en afhankelijk van de omstandigheden van de zaak, zoals de duur van de 

behandeling en de lichamelijke en mentale gevolgen en, in sommige gevallen, het geslacht, de leeftijd 

en de gezondheidssituatie van het slachtoffer (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, 

nr. 30.696/09, § 249; EHRM 5 februari 2015, A.M.E. v. Nederland, nr. 51428/10, §28).  

 

In het kader van deze vordering moet worden benadrukt dat het vermoeden, waarop het systeem van 

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

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

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

Zwitserland, par. 103). Dit vermoeden wordt volgens het Hof 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. De herkomst van het risico verandert niets aan het beschermingsniveau dat 

wordt gegarandeerd door het EVRM, noch aan de verplichtingen van een Staat die voortvloeien uit het 

EVRM. Het stelt Staten niet vrij om een grondig en geïndividualiseerd onderzoek te voeren naar de 

situatie van de betrokken persoon en de uitvoering van overdracht te schorsen indien een risico op 

onmenselijk behandeling is vastgesteld, aldus het EHRM (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, 

Tarakhel v. Zwitserland, § 104).  

 

Derhalve gaat de Raad na of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de asielprocedure 

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

van de verzoekster, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekster zal worden 

blootgesteld aan een schending van artikel 3 van het EVRM of van artikel 4 van het Handvest bij 

terugkeer naar Oostenrijk.  
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Wat betreft de algemene situatie, kan verzoekster gevolgd worden waar zij stelt dat het feit dat zij zelf 

niet uitdrukkelijk risico’s naar voor heeft gebracht, de gemachtigde niet volledig ontslaat van een 

onderzoek naar de risico’s in geval van verwijdering. In casu is de Raad echter van oordeel dat de 

gemachtigde dit wel op afdoende wijze heeft gedaan. De gemachtigde heeft immers uitgebreid 

verwezen naar de pertinente rechtspraak van de hogere rechtscolleges aangaande de evaluatie van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest in de context van de Dublinverordening. Hij wijst 

erop dat indien men niet onkundig kan zijn van fundamentele tekortkomingen met betrekking tot de 

asielprocedure of de onthaal- en opvangvoorzieningen die maken dat een asielzoeker bij een overdracht 

aan een lidstaat een risico loopt op een schending van de voormelde hogere rechtsnormen, geen 

asielzoekers mogen overgedragen worden. De gemachtigde wijst er verder op dat Noorwegen partij is 

bij de Conventie van Genève en bij het EVRM en men er kan van uitgaan dat Noorwegen het non-

refoulementbeginsel respecteert. De gemachtigde is ervan overtuigd dat de Noorse instanties, net als 

België, bescherming geven aan personen die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. 

Verder heeft de gemachtigde ook geen aanwijzingen, dat verzoekster of haar kinderen niet de nodige 

bijstand of zorg zouden verkrijgen. Anders dan in de rechtspraak van de Raad, die verzoekster citeert, 

zijn er voor Noorwegen geen verslagen voorgelegd door verzoekster die indicaties geven dat er ernstige 

problemen zouden kunnen zijn voor asielzoekers. Dit is evenmin een algemeen bekend feit. Er zijn 

bijgevolg geen gegevens dat de gemachtigde niet onkundig kan zijn van fundamentele tekortkomingen.  

 

In het Dublin-gehoor werd verzoekster gevraagd of er een specifieke reden is waarom zij precies in 

België een asielaanvraag wil indienen. Zij antwoordde dat zij hier asiel wou aanvragen omdat men hier 

Frans spreekt en zij niet naar Noorwegen terug wou omdat haar oudste zoon geen documenten in 

Noorwegen had gekregen. De gemachtigde heeft er wat dit betreft terecht op gewezen dat verzoeksters 

asielaanvraag in Noorwegen volledig werd onderzocht en finaal werd afgewezen en zij ook een bevel 

om het grondgebied te verlaten kreeg, waardoor zowel zij als haar minderjarige kinderen, in wiens 

belang het in de regel is de ouder te volgen, het Noorse grondgebied moesten verlaten behoudens zij 

succesvol beroep tegen deze beslissing kon indienen. De gemachtigde heeft er ook terecht op gewezen 

dat de Dublinverordening geen vrije keuze toelaat wat de bevoegde lidstaat betreft. Uit het voorgaande 

blijkt alvast dat verzoekster geen opmerkingen heeft gemaakt aangaande de opvangsituatie of 

asielprocedure in Noorwegen, hoewel zij hier volgens haar verklaringen van 10 maart 2014 tot 25 

december 2016 zou verbleven hebben. Bovendien werd er ook nog op 26 januari 2017 een 

beschermingsverzoek geregistreerd. Zij stelt in Oslo verbleven te hebben in een huis. Verzoekster voert 

in haar verzoekschrift ook geen enkel element aan waaruit zou blijken dat er in Noorwegen een 

probleem zou zijn in verband met de asielprocedure en de opvangomstandigheden. Tot slot stelt de 

Raad vast dat de terugname werd gevraagd voor verzoekster en haar twee kinderen en dat het 

uitdrukkelijk akkoord van Noorwegen ook de twee kinderen uitdrukkelijk vermeldt.  

 

Verzoekster kan bijgevolg niet gevolgd worden waar zij meent op grond van het arrest Tarakhel t. 

Zwitserland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het Hof) recht te 

hebben op individuele garanties. Dit standpunt steunt op een onzorgvuldige lezing van het arrest 

Tarakhel waaruit geenszins kan afgeleid worden dat voor elke overdracht naar om het even welke 

lidstaat van een gezin met minderjarige kinderen steeds individuele garanties zouden moeten worden 

gevraagd. Men mag er immers niet aan voorbijgaan dat de situatie in Italië, zoals vastgesteld door het 

Hof in het arrest Tarakhel op zich reeds zorgelijk is. Zo stelde het Hof in dit arrest : « compte tenue de la 

situation actuelle d’accueil en Italie et bien que cette situation n’est pas comparable à celle de la Grèce, 

que la Cour a examinée dans le cadre de l’affaire M.S.S., l’hypothèse qu’un nombre significatif de 

demandeurs d’asile renvoyées vers ce pays soient privés d’hébergement ou hébergés dans des 

structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, n’est pas 

dénuée de fondement. Il appartient dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs 

homologues italiennes, qu’à leur arrivé en Italie, les requérants seront accueillies dans des structures et 

des conditions adaptées à l’âge des enfants et que l’unité de la cellule familiale sera préservée (eigen 

benadrukken)» Hieruit blijkt dat ook al neemt het Hof niet aan dat zich in Italië op het ogenblik van dit 

arrest een situatie voordeed zoals veroordeeld in het MSS arrest, de situatie op algemene basis reeds 

zorgelijk was. In een dergelijke context eiste het Hof van de Zwitserse autoriteiten garanties over een 

aangepaste opvangstructuur voor het gezin met kinderen en over de eenheid van het gezin. Thans ligt 

er geen enkele aanwijzing voor dat zich een dergelijke situatie in Noorwegen voordoet, noch 

aangebracht door verzoekster, noch op basis van algemeen bekende feiten.  

 

Nu verzoekster zelf ook geen enkel element aanhaalt waaruit zou blijken dat zij in Noorwegen het risico 

loopt problemen te hebben met de asielprocedure of de opvangomstandigheden en meer specifiek de 
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eenheid van haar gezin, maakt zij niet duidelijk waarom zij meent dat de gemachtigde in casu 

onzorgvuldig, onvoorzichtig of onredelijk heeft gehandeld en individuele garanties had moeten vragen 

aan Noorwegen.  

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van de materiële motiveringsplicht, 

van de zorgvuldigheidsplicht, van de voorzichtigheidsplicht of van de redelijkheidsplicht blijkt niet. 

 

Verzoekster toont evenmin aan dat de bestreden beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM 

of van artikel 4 van het Handvest inhoudt.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


