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 nr. 197 367 van 28 december 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 21 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 22 augustus 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 13 januari 2016 een eerste asielaanvraag in in België, waarbij hij verklaarde 

op 24 december 2015 het Rijk te zijn binnengekomen. 

 

1.2. Na te hebben vastgesteld dat verzoeker reeds een asielaanvraag in Duitsland had ingediend 

verzocht de verwerende partij op 18 februari 2016, gelet op de bepalingen van artikel 18.1.b van de 

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

de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 
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een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 

staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin III-verordening), de Duitse 

autoriteiten om de terugname van verzoeker. 

 

1.3. Via een op 20 februari 2016 gedateerd schrijven deelden de Duitse autoriteiten de verwerende partij 

mee het terugnameverzoek van 18 februari 2016 in te willigen op basis van artikel 18.1.b van de 

verordening nr. 604/2013. 

 

1.4. Op 4 maart 2016 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten.  

 

1.5. Verzoeker diende tegen de beslissing van 4 maart 2016 een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Het beroep werd verworpen bij arrest nr. 169 124 van 

6 juni 2016. 

 

1.6. Inmiddels werd verzoeker op 24 maart 2016 overgedragen aan de Duitse autoriteiten.  

 

1.7. Op 4 juli 2017 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in in België.  

 

1.8. Op 22 augustus 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris opnieuw een 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden 

beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

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

naam : A(…) 

voornaam : S(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Afghanistan 

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

REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Duitsland toekomt, 

met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 18(1)b van 

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

De betrokkene vroeg op 13.01.2016 een eerste keer asiel in België. Vingerafdrukkenonderzoek toonde 

toen aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene, voorafgaand aan zijn asielaanvraag in België, op 

25.12.2015 geregistreerd werden in Duitsland in het kader van een asielaanvraag. Op 18.02.2016 werd 

een terugnameverzoek aan de Duitse autoriteiten gericht, die op 20.02.2016 met toepassing van artikel 

18(1)b van Verordening 604/2013 instemden met de terugname van de betrokkene. Op 04.03.2016 was 

de betrokkene het voorwerp van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Op 

24.03.2016 werd een terugleiding naar de Duitse grens succesvol uitgevoerd. 

Op 04.07.2017 diende de betrokkene een tweede asielaanvraag in België in. De betrokkene legde geen 

identiteits- of reisdocumenten voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene, voorafgaand aan zijn 

asielaanvraag in België, op 25.12.2015 in Duitsland geregistreerd werden in het kader van een 

asielaanvraag. 

De betrokkene, staatsburger van Afghanistan, werd gehoord op 14.07.2017 en verklaarde dat hij eind 

maart 2016 door de Belgische autoriteiten naar Duitsland gerepatrieerd werd, hij er in Dortmund 

geregistreerd werd en hij na 1 dag reeds met de trein naar België terugkeerde. Hij gaf aan bij zijn broer 

in België te hebben verbleven om op 04.07.2017 een tweede asielaanvraag in te dienen. 

Op 27.07.2017 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse autoriteiten. Op 31.07.2017 stemden 

de Duitse autoriteiten met toepassing van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 in met dit verzoek 

voor terugname. 

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

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

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

rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat hij voor België koos omdat zijn broer in België verblijft. De 
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betrokkene verklaarde bezwaar te hebben tegen een mogelijke overdracht aan Duitsland, omdat hij daar 

geen familie heeft en zijn broer in België verblijft. 

Inzake opvang en behandeling, gaf de betrokkene aan dat hij er effectief opvang kreeg en niet slecht 

behandeld werd. 

Wat de door de betrokkene geuite wens in België asiel te kunnen vragen 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 grond voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

De betrokkene verklaarde, zoals vermeld, een in België verblijvende broer te hebben. Raadpleging van 

onze databank toonde aan dat de broer van de betrokkene, A(…) S(…) A(…) genaamd, effectief in 

België verblijft en in het bezit is van een B-kaart geldig tot 10.04.2020. 

Betreffende de aanwezigheid in België van de broer van de betrokkene, merken we op dat Verordening 

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

tot verblijf als persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek 

voor internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende broer van de betrokkene kan ten 

overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals omschreven in artikel 2,g) 

van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in dit geval niet van 

toepassing zijn. 

Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 

604/2013 - de artikels 16(1), 17(1) en 17(2)- merken we op dat de loutere aanwezigheid van 

familieleden op zich niet leidt tot de toepassing van artikel 17(1), de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2014. Artikel 16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn 

kind, broer of zus of ouder indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige 

ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die 

broer, zus of ouder of indien dat kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 

16(1) stelt wel dat dat kind, die broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de 

familiebanden al in het land van herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor 

de afhankelijke persoon te zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. 

Daarnaast merken we op dat de betrokkene tijdens zijn gehoor verklaarde geen gezondheidsproblemen 

te ervaren. We wijzen er op dat de betrokkene gedurende zijn gehele asielprocedure geen attesten of 

andere elementen aanbracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen van gezondheid een 

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

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

3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Daarnaast zijn er tevens geen aanwijzingen dat 

betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet de 

nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen. We merken namelijk op dat het onder meer mede door 

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

Database (Michael Kalkmann, "Asylum Information Database - National Country Report - Germany", up-

to-date tot 31.12.2016, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan 

het administratief dossier van de betrokkene) over Duitsland duidelijk vermeldt dat toegang tot 

gezondheidszorg voor asielzoekers verzekerd is (pagina 67). 

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

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

afhankelijkheid tussen zijn broer en hem zou bestaan en de broer van de betrokkene in staat is voor de 

betrokkene te zorgen. Verder merken we op dat artikel 11(2) van Verordening 1560/2003 stipuleert dat 

de in artikel 15(2) van Verordening 343/2003 beoogde situaties van afhankelijkheid zo veel mogelijk 

worden beoordeeld op grond van objectieve elementen zoals bijvoorbeeld medische attesten. Dergelijke 

elementen worden in dit geval niet voorgelegd. 

Derhalve zien de Belgische autoriteiten geen reden om toepassing te maken van artikel 16 en 17 van 

Verordening 604/2013. 

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 
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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 grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt 

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

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

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

verblijf in Duitsland 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. Zoals vermeld, gaf de betrokkene aan bezwaar te hebben 

tegen een mogelijke overdracht aan Duitsland, omdat hij er geen familie heeft en zijn broer in België 

verblijft. Los van de aanwezigheid in België van zijn broer, gaf de betrokkene aan dat hij in Duitsland 

effectief opvang kreeg en er niet slecht behandeld werd. 

We herhalen dat de Duitse instanties op 31.07.2017 instemden met de terugname van de betrokkene. 

Dit betekent dat de Duitse instanties na overdracht van de betrokkene het onderzoek van zijn 

asielaanvraag zal kunnen aanvatten indien de betrokkene dat wenst. De Duitse instanties zullen dit 

verzoek tot internationale bescherming onderzoeken en de betrokkene niet verwijderen naar zijn land 

van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek tot internationale 

bescherming. De betrokkene zal gemachtigd zijn te verblijven in Duitsland in zijn hoedanigheid van 

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

We verwijzen hieromtrent naar het voormelde AIDA-rapport waarin wordt bevestigd dat personen, die in 

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

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

bescherming (pagina 33). 

We wijzen er daarnaast op dat Duitsland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is 

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

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

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

autoriteiten behandelen asielaanvragen volgens de standaarden, die voortvloeien uit het 

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere lidstaten. Duitsland onderwerpt asielaanvragen aan 

een individueel onderzoek en kent, net als België, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming 

toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen 

enkele aanleiding om aan te nemen dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de 

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

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

respecteren. 

We benadrukken dat de Duitse autoriteiten tenminste drie werkdagen vooraf in kennis zullen worden 

gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

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

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

omstandigheden, die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 
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Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de 

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

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

asielaanvraag, die aan de Duitse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en artikel 18(1)b 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 Duitse autoriteiten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op 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: de Vreemdelingenwet), van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de materiële motiveringsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“(…) 

Verzoeker gaf tijdens zijn gehoor op 14/07/2017 duidelijk aan dat hij bezwaar had tegen een overdracht 

naar Duitsland omdat hij er geen familie heeft en zijn broer in België verblijft. 

De identiteitsgegevens van de broer van verzoeker zijn gekend bij de Belgische asielautoriteiten. 

Het betreft de genaamde A(…) S(…) A(…). Hij kwam in België toe in de loop van het jaar 2004 en werd 

quasi onmiddellijk als vluchteling erkend. Thans is hij in het bezit van een B-kaart geldig tot 20/04/2020. 

Verzoeker is financieel alsook voor morele bijstand volledig afhankelijk van zijn broer. 

Doch luidt de bestreden beslissing oa. als volgt: 

‘Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake de afhankelijke personen van de 

verordening 6042013 -de artikels 16(1), 17(1) en 17(2) merken we op dat de loutere aanwezigheid van 

familieleden op zich niet leidt tot de toepassing van artikel 17(1), de soevereniteitsclausule van 

verordening 604/2014. Artikel 16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat verzoeker kan blijven bijzijn 

kind, broer of zus of ouder indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige zieke, 

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

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

dat kind, die broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de familiebanden al in het 

land van herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is om voor de afhankelijke 

persoon te zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen’ 

Inderdaad stelt de verordening 604/2013 dd. 26/06/2013 ( Dublin III) van het Europees parlement en de 

Raad de criteria en de instrumenten vast 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. Arts. tem 15 van de verordening 

Deze criteria zijn ook vastgelegd in art. 16 van de verordening betreffende de afhankelijke personen. In 

de bestreden beslissing werd geoordeeld dat verzoeker niet valt binnen het toepassingsgebied van art. 

16 van de verordening omdat er op basis van de elementen van het dossier geen bewijs geleverd wordt 

van een afhankelijkheid tussen verzoeker en zijn broer noch van gezondheidsproblemen in hoofde van 

verzoeker, waardoor hij afhankelijk zou zijn van de zorg van zijn broer. 

Verzoeker kwam naar Europa als vluchteling. Hij heeft geen bezittingen. Tijdens de asielprocedure is 

het hem verboden om te werken. Hij is derhalve voor zijn dagelijks levensonderhoud volledig afhankelijk 

van de hulp van derden. Zijn broer die wel de nodige financiële middelen heeft wil hem onderhouden. 

Daarbij verblijft verzoeker al meer dan en jaar bij zijn broer in België. Het is evident dat verzoeker de 

voorkeur geeft aan de familiale solidariteit in plaats van als een bedelaar beroep te moeten op de 

hulpverlening. 

Artikel 17 van de verordening bepaalt:" In afwijking van artikel 3 lid 1, kan elke lidstaat besluiten een bij 

hem ingediend verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land of een 

staatloze te behandelen, ook al is hij daartoe op grond van de in deze verordening neergelegd criteria 

niet verplicht" 

Dit artikel geeft ruime mogelijkheden aan de lidstaten. 
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Bij de bestreden beslissing dd. 22 augustus 2017 wordt zondermeer gesteld:" op basis van 

bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voorde behandeling van de 

asielaanvraag door Belgische instanties met toepassing van art. 17(1) van de verordening 604/2013. 

Hier gaat de de ambtenaar van DVZ, gemachtigde van de staatsecretaris, kort door de bocht. 

De" bovenvermelde argumenten "betreffen enkel de toetsing van de casus van verzoeker aan de 

verplichte criteria van de verordening, zoals weergegeven in de artikels tem 15 en 16 " 

Met de eigenlijke argumenten van verzoeker; mn. dat hij in België ( financieel en moreel) wordt 

opgevangen door zijn broer, die gekend is en een wettige verblijf heeft wordt geen rekening gehouden, 

noch wordt gemotiveerd waarom deze argumenten niet weerhouden worden om toepassing te maken 

van art. 17 van de verordening. 

De bestreden beslissing is onzorgvuldig gemotiveerd. Het middel is gegrond. 

De broer van verzoeker, de heer A(…) S(…) A(…), wenst dat verzoeker hij hem zou verblijven. Hij is als 

zelfstandige uitbater van een winkel in telecom, hiertoe financieel in staat. 

Verzoeker zal bij zijn broer verblijven en tijdens de asiel procedure niet ten laste komen van de 

Belgische autoriteiten. 

Het voordeel dat een overdracht naar Duitsland zou kunnen opleveren aan de Belgische autoriteiten 

weegt totaal niet op tegen het nadeel waaronder verzoeker lijdt wegens gemis van morele en financiële 

steun van zijn broer en familie. 

Dat in casu een onredelijke beslissing werd genomen. Het middel is gegrond. 

Verzoeker vraagt dan ook om beroep te doen op de discretionaire clausule van art. 17, lid 1 van de 

Dublin II - verordening en om hem niet over te dragen aan Duitsland, doch om zijn asielaanvraag in 

België te behandelen. 

De vordering tot schorsing 

Een verwijdering van het grondgebied / overdracht aan Duitsland betekent de facto een definitieve 

onmogelijkheid om de asielaanvraag in België te behandelen.” 

 

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

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

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

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens) 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

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, VAN LAETHEM). 

 

2.3. Artikel 16.1 van de Dublin III-verordening stelt het volgende: 

 

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

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

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

verzoeker dat of die wettig verblijft in een van de lidstaten afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, 
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zorgen de lidstaten er normaliter voor dat de verzoeker kan blijven bij of wordt verenigd met dat kind, die 

broer of zus, of die ouder, op voorwaarde dat er in het land van herkomst familiebanden bestonden, het 

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

de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. 

(…)” 

 

Uit het betoog van verzoeker blijkt dat hij in wezen niet betwist niet onder de voorwaarden van deze 

bepaling te vallen. Wél verwijst hij naar het feit dat hij tijdens zijn gehoor heeft aangegeven zich te 

verzetten tegen de overdracht naar Duitsland omdat hij daar geen familie heeft en zijn broer wettig in 

België verblijft en dat hij moreel en financieel afhankelijk is van zijn broer. Hij verwijt hij de verwerende 

partij noch rekening te hebben gehouden mét, noch te hebben gemotiveerd over deze elementen in het 

licht van artikel 17 van de Dublin III-verordening, die haar de bevoegdheid geeft om de asielaanvraag 

toch zelf te behandelen.  

 

Artikel 17.1 van de voormelde verordening bepaalt: 

 

“Discretionaire bepalingen  

1. In afwijking van artikel 3, lid 1, kan elke lidstaat besluiten een bij hem ingediend verzoek om 

internationale bescherming van een onderdaan van een derde land of een staatloze te behandelen, ook 

al is hij daartoe op grond van de in deze verordening neergelegde criteria niet verplicht. 

(…)” 

 

Deze bepaling houdt volgens het Hof van Justitie 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). In casu is zij vrij om al dan niet toepassing te maken van artikel 17 van de Dublin III-

verordening. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht dienaangaande enkel bevoegd om 

na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk onredelijke 

wijze tot haar besluit is gekomen.  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de verklaringen die verzoeker had afgelegd over de 

aanwezigheid van zijn broer in België, naar de criteria en mechanismen in de Dublin III-verordening die 

de vrije keuze van de asielzoeker uitsluiten en geen grond kunnen zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van de verordening, dat de loutere aanwezigheid van familieleden op zich 

evenmin leidt tot de toepassing van artikel 17.1, gelet op artikel 16.1, dat er geen aanwijzingen zijn van 

gezondheidsproblemen, noch in de verklaringen van verzoeker, noch in de stukken, dat er geen 

redenen zijn om aan te nemen dat verzoeker in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale 

bescherming in Duitsland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen krijgen, dat op grond van de 

verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier niet kan worden besloten dat er 

vanwege een bepaalde reden daadwerkelijk een relatie van afhankelijkheid tussen zijn broer en hem 

zou bestaan en de broer van de betrokkene in staat is voor de betrokkene te zorgen, dat artikel 11(2) 

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

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

zoals bijvoorbeeld medische attesten, dat dergelijke elementen niet voorliggen en dat er geen redenen 

worden gezien om toepassing te maken “van artikel 16 en 17” van de Dublin III-verordening.  

 

De verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat er geen of niet voldoende rekening wordt gehouden 

met de door hem opgeworpen elementen en al evenmin dat niet afdoende zou zijn gemotiveerd over de 

soevereiniteitsclausule van artikel 17.1 van de Dublin III-verordening. Het loutere geval dat hij het niet 

eens is met de verwerende partij volstaat verder niet om een kennelijk onredelijk handelen aannemelijk 

te maken.  

 

2.4. Het enig middel is niet gegrond.  

 

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.  



  

 

 

RvV  X Pagina 8 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig december tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 

 


