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nr. 198 659 van 25 januari 2018
in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT
Maria van Bourgondiëlaan 7 B
8000 BRUGGE

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse oorsprong te zijn, op 27 oktober 2017
heeft ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 oktober 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 27 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
20 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor
de verzoekende partij, en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 2 augustus 2017 een asielaanvraag in. Uit nazicht van de Eurodac-databank
bleek dat de vingerafdrukken van verzoeker op 13 juli 2017 in het kader van een asielaanvraag in
Madrid (Spanje) genomen werden. Op 28 augustus 2017 wordt verzoeker gehoord door de Dienst
Vreemdelingenzaken, aangaande zijn asielaanvraag.

1.2. Op 14 september 2017 wordt een terugnameverzoek op grond van artikel 18, §1, b) van de Dublin
III-verordening gericht aan de Spaanse autoriteiten, die op 20 september 2017 instemden met de
terugname van verzoeker.

1.3. Op 2 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en
Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot de weigering van verblijf met bevel om het
grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing, die op dezelfde dag ter kennis
gebracht werd.



RvV X - Pagina 2

“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
die verklaart te heten*1):

naam : R. (…)
voornaam : A. (…)
geboortedatum : 07.03.1989
geboorteplaats: Saida
nationaliteit: van Palestijnse oorsprong (niet-erkend)

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

De betrokkene vroeg op 02.08.2017 asiel in België. Wat zijn reis- of identiteitsdocumenten betreft, legde
de betrokkene zijn identiteitskaart voor, evenals een kopie van de eerste pagina van zijn verlopen
paspoort.

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene, voorafgaand aan zijn
in België ingediende asielaanvraag, op 13.07.2017 in Spanje (Madrid) geregistreerd werden in het kader
van een asielaanvraag.

De betrokkene, van Palestijnse oorsprong, werd gehoord op 28.08.2017 en verklaarde dat hij Libanon
op 07.07.2017 verliet om met zijn paspoort met het vliegtuig via Turkije het grondgebied van de
Lidstaten diezelfde dag nog in Spanje te betreden. In Spanje werden de vingerafdrukken van de
betrokkene op 13.07.2017 geregistreerd in het kader van een asielaanvraag. De betrokkene gaf aan dat
hij bij aankomst in de luchthaven zijn geldig paspoort vernietigde en er 6 dagen vastgehouden werd. De
betrokkene beaamde dat zijn vingerafdrukken er geregistreerd werden, maar ontkende dat hij er een
asielaanvraag indiende. Hij verklaarde vervolgens 6 dagen bij zijn smokkelaar in Madrid te hebben
verbleven alvorens op 22.07.2017 met de bus en trein naar Frankrijk te reizen. Hij verklaarde tot
24.07.2017 in Parijs te hebben verbleven alvorens naar België door te reizen om er diezelfde dag nog
aan te komen. In België diende de betrokkene op 02.08.2017 een asielaanvraag in.

Op 14.09.2017 werd een terugnameverzoek gericht aan de Spaanse autoriteiten. De Spaanse
autoriteiten stemden op 20.09.2017 met toepassing van artikel 18(1 )b van Verordening 604/2013 in met
de terugname van de betrokkene.

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 zouden
rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat hij voor België koos omdat het de mensenrechten
respecteert, een humaan beleid voert en de vluchtelingen beschermt. De betrokkene gaf aan geen
bezwaar te hebben tegen een mogelijke overdracht aan Spanje, maar dat België wel zijn bestemming
was omdat Brussel de hoofdstad van Europa is.

Middels een tussenkomst van zijn advocaat d.d. 27.09.2017 uitte de betrokkene alsnog formeel bezwaar
tegen een mogelijke overdracht aan Spanje en verzocht hij de Belgische autoriteiten zijn asielaanvraag
in België te behandelen.
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.

Zoals vermeld, ontkende de betrokkene dat hij in Spanje een asielaanvraag indiende. We merken
evenwel op dat het vingerafdrukkenonderzoek een eurodac-hit 1 Spanje opleverde, wat onweerlegbaar
aantoonde dat de betrokkene er op 13.07.2017 een asielaanvraag indiende. We merken op dat hij
verklaarde dat hij op 07.07.2017 met het vliegtuig in de luchthaven van Madrid aankwam en 6 dagen
werd vastgehouden, waarna hij tot 22.07.2017 op een privéadres bij een smokkelaar in Madrid verbleef.
Hieruit menen we te kunnen afleiden dat de betrokkene na een vasthouding van 6 dagen, te tellen vanaf
07.07.2017, op 13.07.2017 effectief werd vrijgelaten en dit nadat hij ermee instemde een asielaanvraag
in te dienen en zo niet illegaal in Spanje te verblijven.
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De betrokkene verklaarde geen in België verblijvende familieleden te hebben. Wel maakte hij gewag van
1 broer en 5 neven die in Duitsland zouden verblijven.

We wijzen er bovendien 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 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 Spanje een reëel risico loopt te
worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het
EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.

We wensen dan ook te benadrukken dat de betrokkene tijdens het verhoor geen gewag maakte van
concrete ervaringen, persoonlijk ondergane situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Spanje 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 geen bezwaar te hebben tegen een mogelijke
overdracht aan Spanje, maar dat België wel zijn bestemming was omdat Brussel de hoofdstad van
Europa is.

Middels een tussenkomst van zijn advocaat d.d. 27.09.2017 uitte de betrokkene alsnog formeel bezwaar
tegen een mogelijke overdracht aan Spanje en verzocht hij de Belgische autoriteiten zijn asielaanvraag
te behandelen. Daarbij werd gesteld dat er een reële kans zou zijn om een schending van artikel 3 van
het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest in geval van een overdracht aan Spanje, omdat het
geconfronteerd zou worden met systeemfouten, inzonderheid wat betreft opvang, gezondheidszorg en
toegang tot de asielprocedure.

We merken op dat Spanje op 20.09.2017 instemde met ons verzoek voor de terugname van de
betrokkene met toepassing van artikel 18(1 )b van Verordening 604/2013. Dit betekent dat de Spaanse
instanties na overdracht van de betrokkene het onderzoek van zijn asielaanvraag zullen kunnen
aanvatten of hervatten indien de betrokkene dat wenst. De Spaanse 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 Spanje in zijn hoedanigheid van verzoeker van
internationale bescherming. In verband hiermee verwijzen we naar het onder meer mede door de
"European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information
Database (Magdalena Queipo de Llano, Jennifer Zuppiroli, "Asylum Information Database - National
Country Report - Spain", up to date tot 31.12.2016, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit
rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene) waarin duidelijk wordt
gesteld dat personen in wiens geval Spanje zich verantwoordelijk verklaarde voor de behandeling van
de asielaanvraag worden toegelaten tot de procedure en toegang hebben tot rechtsbijstand en
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gezondheidszorg. De betrokkene zal in zijn hoedanigheid van asielzoeker een machtiging tot verblijf van
minstens zes maanden verkrijgen (pagina 15). Alle asielzoekers hebben in alle fasen van de procedure
recht op kosteloze juridische bijstand (pagina 22). Asielzoekers hebben toegang tot gezondheidszorg
(pagina 47) en kunnen na zes maanden procedureverloop werken (pagina 46). Verder wordt in
bovenvermeld rapport bevestigd dat alle verzoekers voor internationale

bescherming aanspraak kunnen maken op bijstand en op opvang (pagina 39).

Verder zijn we van oordeel dat het wijzen op het feit dat in Spanje, net zoals in andere lidstaten, soms
problemen voorkomen wat betreft de behandeling van asielaanvragen en de opvang en begeleiding van
asielzoekers niet aantoont dat personen, die aan Spanje worden overgedragen onder de bepalingen
van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of
vernederende behandelingen. Het loutere feit dat bepaalde opmerkingen kunnen worden gemaakt
betreffende de behandeling van immigranten in Spanje in de meest ruime zin en betreffende de opvang
en behandeling van asielzoekers is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen.
We zijn van oordeel dat uit een algemene analyse van het voormelde actuele AIDA-rapport niet kan
worden besloten dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en
opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen dat
asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Spanje worden overgedragen per definitie
in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende
behandeling in de zin van artikel 3van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.

Daarnaast wijzen we er op dat de betrokkene tijdens zijn gehoor inzake zijn gezondheidszorg verklaarde
gruis in de nieren te hebben en dat in 2015 zijn milt verwijderd werd. We merken evenwel op dat de
betrokkene tijdens de duur van zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht, die
aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Spanje
zouden verhinderen of dat redenen van gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een risico op
blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of
artikel 4 van het EU-Handvest. Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid
van verzoeker van internationale bescherming in Spanje niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen
verkrijgen.

We merken verder op dat Spanje 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 Spanje het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen
voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Spanje onderwerpt asielaanvragen,
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 Spaanse autoriteiten de
asielaanvraag van de betrokkene niet met de nodige objectiviteit en expertise zullen onderzoeken en 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.

De Spaanse autoriteiten zullen tenminste drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de
overdracht van betrokkene.

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet
aannemelijk maakt dat hij door overdracht aan Spanje 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(1) van
Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de
asielaanvraag, die aan de Spaanse 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
betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het
Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij beschik tover de documenten die vereist zijn om er
zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient hij zich aan te bieden bij de bevoegde
Spaanse autoriteiten in Spanje (4).”

2. Onderzoek van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan:

“Schending van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet; Schending van artikel 3 (2) van de Verordening
(EU) nr. 604/2013 van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de
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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, Schending van artikel 17 van de Dublin ITT Verordening,
Schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Schending van artikel
4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; Schending van de beginselen van
behoorlijk bestuur, en meer bepaald van zorgvuldigheid en redelijkheid; Schending van de materiële
motiveringsverplichting.
Samenvatting van het middel:
Verweerster houdt geen rekening met actuele informatie over de situatie voor asielzoekers in Spanje.
Verweerster had individuele waarborgen moeten krijgen van Spanje, op zijn minst moest zij een
uitgebreider onderzoek doen. Er is een reëel risico op een schending van artikel 3 E.V.R.M. en artikel 4
EU-Handvest.
4.1.1. Aan verzoeker werd op 2 oktober 2017 (kennisgeving 2 oktober 2017) een beslissing tot
weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) betekend (stuk 1). Als
rechtsgrond voor de beslissing werd verwezen naar artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 25 (2)
van de Dublin - III Verordening. Artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: !...).
Verweerster steunt zich bij het nemen van de bestreden beslissing op:
- het feit dat de digitale vingerafdrukken van verzoeker geregistreerd werden in Spanje op 13 juli 2017;
- een expliciet akkoord van Spanje op 20 september 2017 na het verzoek tot terugname van 14
september 2017; dat dit land ertoe verplicht om de persoon over te nemen en te zorgen voor passende
regelingen voor de aankomst; een wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten om het EVRM te
respecteren en een schending van artikel 3 EVRM dus allerminst waarschijnlijk is;
- het niet aannemelijk maken van verzoeker dat hij bij een overdracht naar Spanje een reëel risico loopt
op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM of artikel 4 van het EU-
Handvest;
het gegeven dat de asielprocedure in Spanje correct verloopt en er geen enkele aanleiding is om te
vrezen dat de Spaanse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de
erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft niet zouden
respecteren; de procedure die voorzien is in Spanje voor het herkrijgen van opvang; de vaststelling dat
er soms tekortkomingen zijn wat betreft de behandeling van asielaanvragen en de opvang en
begeleiding van asielzoekers, maar dat dit niet tot een systematisch falen leidt. De tekortkomingen in
Spanje zijn bijgevolg niet voldoende om alle Dublin-overdrachten van asielzoekers naar Spanje te
schorsen; Verweerster verwijst in haar bestreden beslissing naar het AID A-rapport, dat up to date is tot
31 december 2016. Verweerster steunt zich op dit rapport, maar dit is zeker geen voldoende informatie,
bovendien maakt zij zich schuldig aan een zeer partiële lezing van dit rapport. Nochtans wijst verzoeker
er op dat het de plicht is van verweerster een gedegen onderzoek te voeren, waarbij rekening wordt
gehouden met alle persoonlijke omstandigheden van het dossier. Verder dient verweerster zich in het
kader van een Dublin-overdracht te vergewissen van alle recente, gedetailleerde informatie over de
actuele toestand in het land waar men een asielzoeker aan wenst over te dragen. Een globale lezing
van zeer algemene documenten kan niet volstaan om aan de motiveringsplicht tegemoet te komen
terwijl er andere recentere, veel gedetailleerdere informatie voorhanden is die de informatie van
verweerster tegenspreekt. (…). Verzoeker kan van zijn kant heel wat informatie aanhalen die het
standpunt van verweerster in diskrediet brengt. Verzoeker wenst te wijzen op artikel 3, lid 2, van de
Dublin – III Verordening: (…). De situatie voor asielzoekers in Spanje is allesbehalve. Verzoeker is
echter vooral bezorgd dat zijn asielaanvraag niet objectief en onpartijdig zal worden onderzocht.
4.1.2. In tegenstelling tot hetgeen verweerster in de bestreden beslissing voorhoudt, wenst de verzoeker
in casu te benadrukken dat er sprake is van een schending van artikel 3 E.V.R.M. en artikel 4 EU -
Handvest. Spanje heeft moeite om zijn internationale verplichtingen ten opzichte van asielzoekers te
garanderen. Dit blijkt uit objectieve informatie.
"There continued to be no implementation of the Asylum Act, six years after its entry into force. As a
result, asylum-seekers across the country experienced uneven access to the assistance they are
entitled to. Between January and October, 12,525 asylum applications were submitted in Spain,
according to Eurostat data, compared with 4,513 in 2013. By August, the growing backlog of
unprocessed asylum applications had reached 29,845 cases. “ (stuk 4, Amnesty International, Annual
Report Spain 2016/2017, 2017, te consulteren via https://www.amnestv.org/en/countries/europe-and-
central-asia/spain/report-spain/)
Verweerster houdt echter geen rekening met alle gegevens aanwezig in het administratief dossier.
Verzoeker wenst in dit kader een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te
benadrukken, met name het arrest Tarakhel tegen Zwitserland (app. no. 29217/12 - GC 4 november
2014), dat duidelijke, individuele garanties eist met betrekking tot de opvang. In dit arrest werd
Zwitserland veroordeeld wegens het repatriëren van een Afghaanse familie naar Italië en werd een
schending van artikel 3 E.V.R.M. vastgesteld. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eist
garanties over een aangepaste opvang. Dit is echter geen formele garantie, maar wel een concrete
garantie met verzekeringen over de manier waarop die opvang structuur werkt. De Belgische Staat blijft
in gebreke de nodige garanties te bieden. Verweerster verwijst in de bestreden beslissing naar bepaalde
informatie uit het hogervermelde rapport, maar kan op geen enkele manier individuele garanties geven
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dat de verzoeker, bij een gedwongen terugkeer naar Spanje, niet aan zijn lot zal worden overgelaten.
(…) (EHRM, Tarakhel v. Switserland, application no. 29217/12 - GC 4 novembre 2014,)
Verweerster gaat bovendien voorbij aan vaste rechtspraak van het EHRM, waarbij asielzoekers als een
kwetsbare groep worden gekenmerkt, die een bijzonder bescherming behoeven (EHRM, 21 januari
2011, M.S.S. t. België en Griekenland, par. 251.). Deze Europese rechtspraak wordt ook door Uw Raad
gerespecteerd. In het arrest van 29 september 2015 gaf de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen4
bijvoorbeeld aan dat de loutere vaststelling dat een verzoeker niet over extra kwetsbaar profiel (une
vulnérabilité aggravée) beschikt, verweerster niet ontslaat van de verplichting een grondig onderzoek te
doen naar een mogelijke schending van artikel 3 EVRM, zeker in het licht van huidige massale
toestroom van asielzoekers in Italië. Door de Raad werd in verschillende arresten de nadruk gelegd op
een grondig en individueel onderzoek. In een arrest van de RvV van 16 juni 2015 werd de overdracht
van een asielzoeker in het kader van de Dublin-III verordening vernietigd. Beslissingen op basis van de
Dublin III-verordening moeten immers met de grootste voorzichtigheid worden genomen, wat een
compleet rigoureus onderzoek inhoudt op basis van geactualiseerde informatie. Dit was niet gebeurd
door de Dienst Vreemdelingenzaken. Recent werd door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens5 geoordeeld dat Spanje zich schuldig had gemaakt aan een schending van artikel 13 EVRM en
artikel 4, Protocol 4 bij het EVRM. Het betrof twee mannen die het hek aan de grens tussen Marokko en
de Spaanse enclave Melilla hadden overgestoken. Onmiddellijk bij het afdalen van het hek werden zij
door de Spaanse ordediensten gevat en teruggestuurd naar Marokko. Het EHRM oordeelde dat dit een
schending van het EVRM is omdat het gaat over een collectieve uitwijzing en dat er geen beoordeling
was gebeurd van de individuele situatie. (…) (Hirsi Jamaa et autres, précité, §184, parmi d'autres).
(EHRM, N.D. & N.T. v Spanje, nos. 8675/15 en 8697/15, 3 oktober 2017)
In een arrest van de RvV van 26 maart 2016 schorste de RvV bij uiterst dringende noodzakelijkheid de
overdracht asielzoekers naar Spanje in het kader van de Dublin III-Verordening. Er werd immers niet
onderzocht of de opvangcondities aan de specifieke noden van de verzoeker voldeden. Het betrof een
koppel met een kindje van 3 maanden. De RvV besliste dat opvangcondities niet voldoende aangepast
waren. (RvV schorst Dublinasieloverdracht naar Spanje wegens belang van kind, te consulteren op
http://www.agii.be/nieuws/rw-schorst-dublin-asieloverdracht-naar-spanie-wegens-belangvan-kind) (…)
(RVV arrest nr. 164.808 van 26 maart 2016)
Ook in de bestreden beslissing wordt louter verwezen naar algemene beweringen die zich normaal
gesproken, in theorie zouden moeten voordoen wanneer verzoeker op het Spaans grondgebied zal
toekomen. Er wordt louter naar objectieve informatie verwezen waardoor er op geen enkele manier
individuele garanties aan verzoeker worden gegeven waaruit hij kan afleiden dat hij effectief opvang zal
krijgen in Spanje. Bovendien verwijst verweerster op een erg partiële, algemene en niet-precieze manier
naar de recentste update van het AIDA-rapport, waardoor verweerster zonder meer de materiële
motiveringsplicht als de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. Gezien de huidige humanitaire crisis in
Spanje, kan de informatie waarop verweerster zich beroept ten slotte niet langer als voldoende actueel
worden beschouwd .
4.1.3. In casu is er sprake van een expliciet akkoord van Spanje tot terugname. Verweerster stelt dat
omwille van het feit dat het een expliciet akkoord betreft, verzoeker een verzoek tot internationale
bescherming zal kunnen indienen. Volgens verweerster worden personen die in het kader van de Dublin
III-Verordening naar Spanje worden teruggestuurd dus tot de asielprocedure toegelaten. Het betreft
echter een louter akkoord zonder verdere effectieve garanties, waardoor de verzoeker geen voldoende
waarborgen krijgt. Verweerster spreekt van de verantwoordelijkheid van Spanje op grond van het artikel
18 (l)b van de Dublin – III Verordening en niet over het effectief toelaten tot de asielprocedure terwijl een
asielzoeker weldegelijk het recht heeft op het doorlopen van een asielprocedure en niet louter het recht
heeft op een verantwoordelijke lidstaat. (…) (stuk 5: ECRE, "The application of the EU Charter of
Fundamental Rights to asylum procedural law", op datum van oktober 2014, p. 41-42, te consulteren via
http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/937.html.) Het louter voortgaan op algemene
beweringen vanuit de Spaanse autoriteiten kan niet als voldoende gezien worden.
4.1.4. In de motivatie die de raadsvrouw van verzoeker op 27 september 2017 aan verweerster heeft
bezorgd wordt duidelijk melding gemaakt van problemen bij de opvangmogelijkheden voor de
asielzoekers. Human Rights Watch publiceerde recent een artikel dat aanklaagt dat asielzoekers en
andere migranten in slechte omstandigheden opgevangen worden en moeilijkheden ondervinden bij een
asielaanvraag. (…) (stuk 6, Human Rights Watch, Spain: Migrants Held in Poor Conditions, 31 juli 2017,
Te consulteren op
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=597flla94&skip=0&query=spain&se
archin=fulltext&sort=date) Het door de verweerder geciteerde AIDA-rapport haalt aan dat asielzoekers in
Spanje vaak moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot NGO's en tot UNHCR."In general,
asylum seekers at the borders are the ones that face most difficulties in accessing not only information,
but the asylum process itself. For this reason, UNHCR has established its presence in the border points
in Ceuta and Melilla. " (stuk 7, AIDA, Asylum Information Database - National Country Report - Spain,
februari 2017, p. 37, te consulteren via http://www.asyluminexarope.org/reports/country/spain)
4.1.5. Verzoeker benadrukt dat de humanitaire crisis in Spanje meer en meer aanwoekert. In 2017 is
een recordaantal asielzoekers in Spanje aangekomen, wat het land voor gigantische uitdagingen stelt.
Verzoeker had zich op zijn minst op meer recente informatie moeten baseren bij het nemen van de
bestreden beslissing. De International Organization for Migration haalt aan dat tussen 1 januari 2017 en
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26 juli 2017 maar liefst 7847 mensen aankwamen op de Spaanse stranden. In dezelfde periode vorig
jaar lag dit cijfer veel lager en ging het over 2476 mensen. (…). (stuk 6, Human Rights Watch, Spain:
Migrants Held in Poor Conditions, 31 juli 2017, te consulteren via:
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=597fl . Spanje wordt overspoeld
door vluchtelingen. Zij kunnen de immense toestroom niet meer aan en vaardigen voorstellen uit
waardoor toegang tot de Spaanse asielprocedure niet altijd mogelijk is. (…). Amnesty International,
geraadpleegd op 29 september 2016, te consulteren via
https://www.aivl.be/sites/default/files/biilagen/poll025522016english.pdf,) (…). Door de overbevolking in
de diverse centra is het bovendien onmogelijk om asielzoekers de nodige gezondheidszorg te bieden.
Spanje is bijgevolg niet in staat om een mensenrechtelijke asielprocedure te garanderen.
4.1.7. Uit het bovenstaande blijkt zonder meer dat verzoeker in Spanje een zeer reëel risico loopt om
aan zijn lot overgelaten te worden. Verweerster kon geacht worden hiervan op de hoogte te zijn en had
individuele garanties met betrekking tot de opvang voor verzoeker moeten verkrijgen, op zijn minst had
zij grondiger onderzoek moeten doen. Een schending van hogervermelde artikels is bijgevolg bewezen,
alsook van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Op zijn minst heeft verweerster de
motiveringsplicht geschonden. Het huidige middel is bijgevolg gegrond.”

2.1.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht
niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr.
R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001).

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris na
zorgvuldig onderzoek van de concrete elementen die de situatie van de verzoekende partij
daadwerkelijk kenmerken heeft geoordeeld dat er geen bezwaren zijn voor een overdracht aan de
bevoegde lidstaat, te weten Spanje.

Artikel 3 EVRM bepaalt: “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).

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van
artikel 3 EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer
er ernstige en bewezen motieven 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 EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 EVRM de verplichting in de persoon in kwestie
niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten
waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66).

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 EVRM verboden behandeling, houdt de Raad zich
aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het
bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de
verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht,
rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan
het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari
2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, §
108 in fine).

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 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).
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Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende
partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk
van slechte behandelingen, de bescherming van Artikel 3 EVRM optreedt wanneer de verzoekende
partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie
aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 28 februari 2008,
Saadi/Italië, § 132).

In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van
andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door Artikel 3
EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het relaas van
de verzoekende partij 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).

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft,
oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende
concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine).

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door Artikel 3 EVRM verboden behandeling
beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of had moeten
hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (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). De verwerende partij moet een zo nauwkeurig
mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door Artikel 3 EVRM
verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 388).

Verzoeker laat na aan de hand van concrete elementen aannemelijk te maken dat er in zijnen hoofde
een reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een schending van artikel 3 EVRM.

Vooreerst merkt de Raad op dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat asielzoekers in
Spanje tot een kwetsbare groep zouden behoren die systematisch worden blootgesteld aan handelingen
in strijd met artikel 3 van het EVRM. Verzoekende partij verwijst naar ‘vaststaande rechtspraak van het
EHRM’, met name het M.S.S. t. België en Griekenland-arrest van 21 januari 2011. Dit arrest heeft echter
betrekking op een overdracht van asielzoekers aan Griekenland, terwijl verzoekende partij in casu aan
Spanje zou worden overgedragen. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op dit arrest
beroepen om aan te tonen dat asielzoekers in Spanje tot een kwetsbare groep zouden behoren. Ook de
verwijzing naar het arrest van het EHRM van 3 oktober 2017 (N.D. & N.T. v. Spanje) is niet dienstig. De
verzoekende partij wordt in casu aan Spanje overgedragen overeenkomstig de Dublin III-verordening
met het uitdrukkelijk akkoord van Spanje om de asielaanvraag van verzoekende partij terug te nemen.
Verzoekende partij slaagt er niet in aan te tonen dat zij zich in dezelfde omstandigheden als het
geciteerde arrest zou bevinden. In het arrest betrof het immers twee mannen die de grens illegaal waren
overschreden door een hek over te klimmen.

Verzoekende partij toont niet aan dat zij een schending van artikel 3 van het EVRM zal ondergaan bij
een overdracht aan Spanje, louter om reden dat zij een asielzoeker is.

Op een vreemdeling die een schending van artikel 3 EVRM inroept, waarbij door de vreemdeling
ernstige en duidelijke redenen dienen te worden voorgelegd om het risico als omschreven in artikel 3
EVRM aannemelijk te kunnen maken, rust een zware bewijslast (zie Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass.
1993, I, 148). In casu lijkt de zwakte in het vervullen van deze bewijslast te liggen in de verklaringen van
de verzoekende partij zelf, die er niet in slaagt een concrete aanwijzing te geven dat zijzelf slecht zou
zijn behandeld in Spanje. De vraag die aan verzoekende partij werd gesteld, is nochtans voldoende
duidelijk, en is van aard om te doen aannemen dat verzoekende partij afdoende de kans heeft gekregen
om alle concrete informatie die zij ter zake ter beschikking had, te doen gelden. Letterlijk werd aan
verzoekende partij gevraagd:

“Hebt u redenen, met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling, die uw verzet
om uw overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag (volgens artikel 3, §1
van het Dublinreglement), zouden rechtvaardigen?”

Verzoekende partij komt na herhaaldelijke verklaringen van een verblijf in Spanje (waar zij zelfs een
asielaanvraag heeft ingediend) niet verder dan de loutere verklaring: “Ik heb geen bezwaar tegen een
overdracht naar Spanje maar België was mijn bestemming omdat Brussel de hoofdstad is van Europa”.
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Verzoeker brengt, gelet op de zware bewijslast van artikel 3 van het EVRM, geen enkele aanwijzing aan
dat hij in Spanje slecht zou zijn behandeld. In tegendeel gaf verzoekende partij zelf aan geen enkel
bezwaar te hebben tegen een overdracht aan Spanje.

Wanneer men na een verblijf in Spanje geen concrete en op verzoekende partij zelf betrokken feiten kan
naar voren brengen over een vermeende schending van artikel 3 van het EVRM dan is dit op zich reeds
een afdoende aanwijzing dat Spanje haar verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van
Genève en het EVRM nakomt. Verzoekende partij slaagt er dan ook niet in aan te tonen dat er
individuele elementen zouden bestaan die zich zouden verzetten tegen een overdracht aan Spanje.

Verzoekende partij kan niet dienstig naar een arrest van de Raad verwijzen, waarin de overdracht aan
Spanje werd geschorst om reden dat de noden van de opvangvoorziening niet waren aangepast voor
een kind van 3 maanden. In casu betreft het een jonge man van 28 jaar die niet aannemelijk maakt dat
hij aangepaste opvang zou nodig hebben. Verzoekende partij slaagt er dan ook niet in aan te tonen dat
hij zich in dezelfde omstandigheden als het geciteerde arrest zou bevinden.

De gemachtigde van de staatssecretaris verwijst voorts niet op kennelijk onredelijke wijze op het
gegeven dat de loutere persoonlijke keuze van een asielzoeker voor een bepaalde lidstaat geen reden
is om de soevereiniteitsclausule toe te passen. Verzoekende partij slaagt er niet in aan te tonen dat de
asielprocedure in Spanje dermate tekortkomingen zou vertonen dat deze aanleiding zouden geven tot
een schending van artikel 3 van het EVRM.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde is overgegaan tot een grondige analyse van het
AIDA-rapport up-to-date tot 31 december 2016 met betrekking tot de situatie in Spanje wat betreft een
mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 3
EVRM bij een verwijdering van verzoekende partij naar Spanje. Ook werd rekening gehouden met de
rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie van de Europese Unie en het gegeven dat Spanje
partij is bij dezelfde internationale verdragen als België. De gemachtigde concludeert niet op kennelijk
onredelijke wijze dat er in Spanje geen situatie aanwezig is waar de procedure voor het bekomen van
internationale bescherming en de onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers dermate
structurele tekortkomingen zouden vertonen dat asielzoekers die in het kader van de Dublin III-
verordening aan Spanje worden overgedragen, per definitie in een situatie belanden die kan worden
gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM.
De gemachtigde motiveert op deugdelijke wijze:

“Verder zijn we van oordeel dat het wijzen op het feit dat in Spanje, net zoals in andere lidstaten, soms
problemen voorkomen wat betreft de behandeling van asielaanvragen en de opvang en begeleiding van
asielzoekers niet aantoont dat personen, die aan Spanje worden overgedragen onder de bepalingen
van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of
vernederende behandelingen. Het loutere feit dat bepaalde opmerkingen kunnen worden gemaakt
betreffende de behandeling van immigranten in Spanje in de meest ruime zin en betreffende de opvang
en behandeling van asielzoekers is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen.
We zijn van oordeel dat uit een algemene analyse van het voormelde actuele AIDA-rapport niet kan
worden besloten dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en
opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen dat
asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Spanje worden overgedragen per definitie
in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende
behandeling in de zin van artikel 3van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.”

Met het betoog, waarbij verzoekende partij naar een aantal internationale rapporten verwijst waaruit
blijkt dat er opmerkingen gemaakt kunnen worden bij de behandeling en opvang van immigranten en
vluchtelingen in Spanje, toont verzoekende partij niet aan dat de asielprocedure en de
opvangvoorzieningen in Spanje op heden systeemfouten zou bevatten die automatisch resulteren in
onmenselijke of vernederende behandelingen. Zij focust zich louter op de negatieve berichtgeving,
zonder in te gaan op de motivering van de gemachtigde dat dergelijke opmerkingen niet volstaan om tot
een schending van artikel 3 EVRM te besluiten.

De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet blind is gebleven voor gebeurlijke
tekortkomingen, doch dat kon worden vastgesteld dat deze zich niet in die mate manifesteren dat er
sprake zou zijn van structurele problemen in de asielprocedures in Spanje. De Raad merkt tevens op
dat de situatie van verzoekende partij, met name een overdracht conform artikel 18, §1, b) van de
Dublin III-verordening, uiteraard niet gelijk te trekken is met de situatie van een illegale vreemdeling in
Spanje.

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om
een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden
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geschonden volstaat op zich niet (zie ook R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd.
28.03.2002, R.v.St. nr. 104.674 dd. 14.03.2002, …).

Verzoekende partij verwijst ook nog naar het arrest TARAKHEL, en meent hieruit te kunnen besluiten
dat de Belgische staat in gebreke blijft de nodige individuele garanties te bieden. Geenszins kan
verzoekende partij hierbij gevolgd worden. De zaak TARAKHEL wordt gekenmerkt door
omstandigheden die fundamenteel verschillen van het geval van verzoekende partij,

Een schending van artikel 3 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.

De opgeworpen schendingen van artikel 4 van het Europees Handvest en artikel 3, §2 van de Dublin III-
verordening kunnen dan ook niet aangenomen worden. Verzoekende partij maakt op geen enkele
manier aannemelijk om welke reden de gemachtigde van de staatssecretaris toepassing diende te
maken van de soevereiniteitsclausule. De aangevoerde schending van artikel 17 van de Dublin III-
verordening kan dan ook niet aangenomen worden.

De gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde niet op kennelijk onredelijke wijze dat een beslissing
houdende weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten diende genomen te worden.
De gemachtigde van de staatssecretaris handelde na grondig onderzoek van de elementen die de
concrete situatie van verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke
rechtsregels. De bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de
zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel waarvan verzoekende partij de schending
aanvoert.

Het eerste middel is ongegrond.

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan:

“Schending van artikel 3 en artikel 13 EVRM; Schending van artikel 47 van het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie: Schending van artikel 39, $ 1 van de richtlijn 2005/85/EG van de
Raad van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
Samenvatting van het middel:
De verzoeker kan niet genieten van effectieve rechtsmiddelen tegen de beslissing van zijn
asielaanvraag. Aan verzoeker werd op datum van 2 oktober 2017 (kennisgeving 2 oktober 2017) een
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater)
betekend. Tegen deze negatieve beslissingen van verweerster, genomen in toepassing van artikel 51/5
van de Vreemdelingenwet, kan overeenkomstig artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet uitsluitend
een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze
beroepen zijn evenwel niet (automatisch) opschortend. Bijgevolg staan tegen de genomen beslissingen
door de Belgische Staat enkel niet-schorsende (beroeps-) procedures open. Uiteraard zullen deze
procedures tijdig worden gevoerd, doch kan een verwijderingsmaatregel richting Spanje elk moment
verwacht worden. Verzoeker is van oordeel dat zowel de beroepen tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid als tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, evenals de
cassatieberoepen bij de Raad van State, geen effectieve rechtsmiddelen zijn in de zin van artikel 13
EVRM. De procedures beoordelen immers niet de grond van de zaak, maar doen enkel uitspraak over
de juridische kwalificatie van de feiten en houden geen beoordeling in over de feiten zelf. Hoewel
verzoeker gegronde middelen inroept, hebben de openstaande beroepsmogelijkheden, tot gevolg dat
verzoeker zal gerepatrieerd worden naar Spanje, zonder dat de middelen effectief onderzocht zullen
worden door de nationale rechter (alvorens tot een schorsing te komen in het kader van een procedure
"uiterst dringende noodzakelijkheid" is het immers noodzakelijke dat er "ernstige middelen" worden
aangevoerd - zie hierna). Artikel 13 EVRM stelt: (…). Artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten
van de Europese Unie bepaalt verder: (…). Artikel 39, § 1 van de Richtlijn 2005/85/EG van 1 december
2005 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of
intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna: de Procedurerichtlijn) voorziet in dezelfde zin: (…). In
analogie met uitspraken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zake schendingen van
het bij artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op
daadwerkelijke rechtshulp in het kader van een aangevoerd grief op basis van artikel 3 en/of artikel 8
van hetzelfde verdrag, veronderstelt dit recht toegang tot een rechtscollege dat bevoegd is om de
inhoud van de grief te onderzoeken en om het gepaste herstel te bieden. Het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk geoordeeld dat, (…) (EHRM, 26 april 2007, Gebremedhin
(Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66; zie EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, § 293;
2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, §§ 134 en 156; 2 oktober 2012, Singh en anderen t. België, § 92). Om
daadwerkelijk te zijn in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
moet het beroep dat openstaat voor de personen die een schending van artikel 3 EVRM aanklagen, een
"aandachtige", "volledige" en "strikte" controle mogelijk maken van de situatie van verzoeker door het
bevoegde orgaan (E.H.R.M. 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, §§ 387 en 389; 20
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december 2011, Yoh - Ekale Mwanje t. België, §§ 105 en 107). Bijgevolg moet, op grond van een
gecombineerde lezing van de artikelen 3, 8 en 13 EVRM, een beroep, om daadwerkelijk te zijn, voldoen
aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden: het moet van rechtswege schorsend zijn, het moet een
volledig onderzoek ex nunc van de aangevoerde grieven mogelijk maken en het moet in de praktijk
toegankelijk zijn. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens definieert het daadwerkelijk
rechtsmiddel in die context in die zin, m.n. dat het een automatische schorsing van de in het geding
zijnde maatregel veronderstelt, alsook een volledig onderzoek ex nunc van de verdedigbare grieven.
Om na te gaan of artikel 13 EVRM is geschonden, dient evenwel rekening te worden gehouden met alle
"mogelijke" beroepen waarover verzoeker beschikt, met inbegrip van de beroepen die het mogelijk
maken zich te verzetten tegen de tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering naar een land
waar, luidens de grief die zij aanvoeren, een risico bestaat dat artikels 3 en 8 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens te hun aanzien zou kunnen worden geschonden. Het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens heeft immers herhaaldelijk geoordeeld dat « het geheel van de door het
interne recht geboden beroepen kan voldoen aan de vereisten van artikel 13, zelfs wanneer geen
enkele daarvan op zich daaraan helemaal beantwoordt » (zie met name EHRM, 5 februari 2002, Conka
t. België, § 75; 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 53; 2 oktober 2012, Singh
en anderen t. België, § 99). Het feit dat een annulatieberoep kan worden aangevuld met een beroep bij
uiterst dringende noodzakelijkheid impliceert geen daadwerkelijk rechtsmiddel. Immers, sinds het arrest
M.S.S. t. België van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (M.S.S. t. België en Griekenland,
30.696, 21 januari 2011) is de schorsende werking van de procedure bij uiterst dringende
noodzakelijkheid een constitutief onderdeel van de onderzoeksplicht die rust op de Raad om
schendingen van het EVRM daadwerkelijk te onderzoeken met alle gegevens die ex nunc voorhanden
zijn. In dit arrest werd eveneens de nadruk gelegd op de tiidsgrens waarbinnen relevante stukken
kunnen worden aangedragen om bij te dragen in het onderzoek naar schendingen van het EVRM (in het
voorgaande middel wordt o.a. een schending van artikel 8 EVRM aangehaald). Een te kort tiidsbestek
staat de mogelijkheid van een grondig onderzoek ex nunc in de weg. Niet alleen hangt de schorsende
werking af van een aantal verschillende voorwaarden (zie hierna), doch wordt ook slechts van
rechtswege een schorsende werking voorzien van maximum 10 dagen. Dit volgt uit een samenlezing
van de artikelen 39/83, 39/82, § 4, tweede lid en 39/57, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet. Artikel
39/83 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet
stelt het volgende: Artikel 39/57, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: Het is pas
indien verzoeker binnen die schorsende termijn een beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging van
deze maatregel, dat uit de samenleving van de hiervoor aangehaalde artikelen volgt dat dit beroep van
rechtswege schorsend is en dit tot op het ogenblik van de uitspraak van de Raad. In dit geval is de Raad
er wettelijk toe gehouden om met toepassing van artikel 39/82, § 4, tweede lid, tweede zin van de
Vreemdelingenwet, de zaak af te doen binnen de in de vreemdelingenwet gestelde termijnen, waarbij
deze organisatie gebonden termijnen zijn waarvan de overschrijding geen gevolgen heeft op het van
rechtswege schorsend effect. Bij meerdere arresten gewezen in algemene vergadering op 17 februari
2011 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld dat, opdat die vordering tot schorsing
bij uiterst dringende noodzakelijkheid overeenkomstig de vereisten van artikel 13 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens zou zijn, de bepalingen van de wet van 15 december 1980 in die
zin moesten worden geïnterpreteerd dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid
die binnen de termijn van tien dagen na de kennisgeving van de verwijderingsmaatregel is ingesteld, de
tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel van rechtswege opschort totdat de Raad zich
uitspreekt. Bij dezelfde arresten heeft de Raad eveneens geoordeeld dat het beroep, ingesteld buiten de
opschortende termijn, maar binnen de termijn bepaald in artikel 39/57 van de wet van 15 december
1980 om een annulatieberoep in te stellen, namelijk 30 dagen, de tenuitvoerlegging van de
verwijderingsmaatregel waarvan de uitvoering imminent is, eveneens van rechtswege opschort (RVV,
17 februari 2011, arresten nrs. 56.201 tot 56.205, 56.207 en 56.208). Die uitbreiding van de schorsende
werking van het instellen van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid vloeit
evenwel niet voort uit een wetswijziging, maar wel uit rechtspraak van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, zodat verzoeker, ondanks het gezag van die arresten, niet de waarborg
kan hebben dat de administratie van de Dienst Vreemdelingenzaken haar praktijk in alle
omstandigheden aan die rechtspraak heeft aangepast. In dat opzicht dient eraan te worden herinnerd
dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens herhaaldelijk heeft verklaard dat « de vereisten van
artikel 13, net als die van de andere bepalingen van het Verdrag, moeten worden beschouwd als een
waarborg, en niet gewoon als een bereidwilligheid of een praktische regeling; dat is een van de
gevolgen van de voorrang van het recht, een van de grondbeginselen van een democratische
maatschappij, inherent aan alle artikelen van het Verdrag » (EHRM, 5 februari 2002, Conka t. België, §
83; 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66). Het heeft eveneens gepreciseerd
dat « de daadwerkelijkheid [van het beroep] vereisten inhoudt inzake de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van de beroepen, zowel in rechte als in de praktijk » (EHRM, 2 februari 2012,1.M. t.
Frankrijk, § 150; 2 oktober 2012, Singh en anderen t. België, § 90). De beroepsmogelijkheden die heden
openstaan tegen een beslissing van de Belgische Staat, en in casu tegen de beslissing tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), zijn geen daadwerkelijke
rechtsmiddelen. Bijgevolg wordt artikel 13 EVRM, in samenlezing met artikels 3 en 8 EVRM,
geschonden. Betreffende de praktische toegankelijkheid van de beroepen dient er bovendien op



RvV X - Pagina 12

gewezen te worden dat, om een schorsende werking en een volledig onderzoek van zijn beroep te
verkrijgen, de asielzoekers mogelijk tot drie verschillende beroepen moeten instellen, wat op zijn minst
duidelijk complexer is dan wanneer zij zich hadden kunnen beperken tot slechts één schorsende
procedure van rechtswege en met volle rechtsmacht. Het daadwerkelijk rechtsmiddel, waarvan sprake
in artikel 39 van de Procedurerichtlijn, omvat dezelfde vereisten als die welke blijken uit artikel 47 van
het Handvest en, bijgevolg, ten minste dezelfde vereisten als die welke zijn vervat in artikel 13 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een louter annulatieberoep dat openstaat tegen de
beslissingen tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens (bijlage 26
quater), en bijgevolg niet toelaat de voorbereidende akten van de bestreden beslissingen te
onderzoeken, is strijdig met artikel 39 van de Procedurerichtlijn. Betreffende artikel 47 van het Handvest
van de Grondrechten van de Europese Unie dient onderstreept te worden dat, zelfs in de
veronderstelling dat een annulatieberoep een uiterst nauwkeurig onderzoek van de grieven zou
toelaten, dan nog moet worden vastgesteld dat dit onderzoek beperkt is tot de grieven die zijn afgeleid
uit de schending van artikels 3 en 8 EVRM, dat bijgevolg niet alle grieven omvat die kunnen worden
afgeleid uit de schending van het recht op asiel. Het risico bestaat dat bepaalde grieven die verbonden
zijn aan het recht op asiel, zoals gestipuleerd in artikel 18 van het Handvest van de Grondrechten van
de Europese Unie, niet worden onderzocht voordat de asielzoekers worden uitgezet, wat bijgevolg een
schending vormt van artikel 47 van het Handvest. Niet alleen bevat artikel 47 van het Handvest
minstens de waarborgen van artikel 13 EVRM, maar daarnaast heeft het een eigen essentie nu zij het
recht op een daadwerkelijk beroep vastlegt tegen een schending van alle bij het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie vastgelegde rechten. Bijgevolg is artikel 47 van het Handvest
geschonden nu een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts mogelijk is tegen een
verwijderingsmaatregel en omdat, ter gelegenheid van een annulatieberoep, alleen de grieven die zijn
afgeleid uit artikels 3 en 8 EVRM worden onderzocht, en niet de grieven die uit het Handvest zijn
afgeleid. Het recht op een daadwerkelijk beroep, gewaarborgd bij artikel 47 van het Handvest en bij
artikel 39 van de Procedurerichtlijn, behoort tot de « basisbeginselen » en de « fundamentele
waarborgen » die zijn ingevoerd bij de richtlijn. In dat opzicht heeft het Hof van Justitie reeds
geoordeeld: (…) De beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de
grens in uitvoering van artikel 71/3, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen houdt een
verwerping van de asielaanvraag in en valt bijgevolg onder de categorie van beslissingen waartegen
een daadwerkelijk beroep moet openstaan. In een arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens werd België door het Europese Hof veroordeeld wegens het niet voldoen aan artikel 13 van
EVRM (S.J. v. Belgium) (no. 70055/10) dd. 27 februari 2014. Deze zaak betreft een moeder, met
minderjarige kinderen, die lijdt aan H.I.V., en waarbij de medische regularisatieaanvraag ongegrond
werd verklaard en haar een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend. Het Hof oordeelde dat
de familie, overeenkomstig de Belgische wetgeving, over geen enkel effectief en daadwerkelijk
rechtsmiddel beschikt, teneinde de beslissing tot gedwongen repatriëring naar Nigeria, aan te vechten.
Het Europees Hof concludeerde dat de Belgische wetgeving faalt in haar effectieve
beroepsmogelijkheden teneinde verzoekster te voorzien in een Het Hof gaat verder en stelt dat onder
de Belgische wet, een annulatieberoep, tegen een uitwijzing geen schorsend effect heeft, evenmin
voorziet de Belgische wet in een "gewoon" schorsend beroep. Enkel een beroep tot schorsing in uiterst
dringende noodzakelijk heeft een automatisch schorsend effect, maar dit beroep is enkel mogelijk indien
de verwijderingsmaatregel imminent geworden is en wanneer de verzoekster gevangen wordt genomen
met het oog op zijn uitwijzing. Het beroep tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid kan
bijgevolg door het Europees voor de Hof van de Rechten van de Mens niet aangewend worden in
afwezigheid van een gewoon schorsend beroep. Het Hof gaat verder en stelt de procedurele
mogelijkheden teneinde een gedwongen uitwijzing aan te vechten té complex en té moeilijk te begrijpen
zijn, zelfs, wanneer de verzoeker bijgestaan wordt door een gespecialiseerde vreemdelingenrecht
advocaat. Gelet op deze complexiteit, in samenhang met de gelimiteerde toegang tot de procedure in
uiterst dringende noodzakelijkheid, is de Belgische wetgeving, in strijd met artikel 13 EVRM. Het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt in zijn overwegingen §102 - § 108 het volgende: (...)
(Josef v. Belgium) (no. 70055/10 - 27 februari 2014). Uit arrest van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens blijkt bijgevolg dat er in casu sprake is van een schending van artikel 13 EVRM. In casu is
het eveneens noodzakelijk te wijzen op een arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 januari 2014 (nr.
1/2014). Hoewel het Hof hier oordeelde over de daadwerkelijkheid van het beroep inzake beslissingen
die werden genomen op grond van artikel 57/6/1 inzake asielaanvragen die worden ingediend door een
onderdaan van een "veilig land" van herkomst of van een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone
verblijfplaats had, blijkt duidelijk dat de verzoeker in een parallelle juridische situatie zit en geen
adequaat rechtsmiddel heeft. Een analoge beoordeling dringt zich op. Immers, door slechts te voorzien
in een mogelijkheid om een annulatieberoep in te stellen tegen de beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken tegen een beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of
terugleiding tot aan de grens (bijlage 26quater), beschikt verzoeker niet over een daadwerkelijk
rechtsmiddel. De hierboven vermelde wetsbepalingen zijn dan ook zonder meer geschonden. Tenslotte
is het eveneens van belang te wijzen op de "Dublin - III" 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



RvV X - Pagina 13

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt
ingediend. In deze Dublin - III Verordening blijkt het belang van een daadwerkelijk rechtsmiddel. Artikel
27 van de Dublin III Verordening stelt immers dat een asielzoeker die voor de behandeling van zijn
asielaanvraag naar een andere lidstaat wordt doorverwezen het recht heeft tegen het overdrachtsbesluit
bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen, in de vorm van een beroep of
een bezwaar ten aanzien van de feiten en het recht. Artikel 27, § 3 van de Dublin III Verordening zegt
ook dat de asielzoeker "de gelegenheid heeft om binnen een redelijke termijn een rechterlijke instantie
te verzoeken de uitvoering van het overdrachtsbesluit op te schorten in afwachting van de uitkomst van
het beroep. België, als een lid van de Dublin III - Verordening, is dus niet in orde. Immers, Dublin III
suggereert een beroep met volle rechtsmacht tegen een Dublinoverdracht, terwijl de Belgische
Verblijfswet enkel een schorsings- en annulatie beroep voorziet....Dit tweede middel is, gelet op
bovenstaande argumentatie, ernstig en gegrond.”

2.2.2. De kritiek van verzoekende partij is niet gericht tegen de bestreden beslissing, doch betreft een
kritiek op de wet, die voorziet in een annulatiebevoegdheid voor de annulatierechter. De Raad kan een
dergelijke kritiek niet in aanmerking nemen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te
besluiten (cf. RvS 23 februari 2000, nr. 85.592; RvS 9 oktober 2002, nr. 111.146; RvS 24 oktober 2011,
nr. 215.954; RvS 21 november 2011, nr. 216.359). Bovendien laat de Raad gelden dat het recht op een
daadwerkelijk beroep zoals omschreven in artikel 47 van het Handvest, met toepassing van artikel 52,
lid 3 van dit Handvest moet worden gedefinieerd met verwijzing naar de betekenis en de draagwijdte die
het EVRM eraan geeft. Terwijl het bij artikel 13 van het EVRM gewaarborgde recht op daadwerkelijke
rechtshulp overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
veronderstelt dat de persoon die een verdedigbare grief aanvoert die is afgeleid uit de schending van
artikel 3 van hetzelfde Verdrag, toegang heeft tot een rechtscollege dat bevoegd is om de inhoud van de
grief te onderzoeken en om het gepaste herstel te bieden. Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens heeft herhaaldelijk geoordeeld dat, “gelet op het belang dat [het] hecht aan artikel 3 van het
Verdrag en aan de onomkeerbare aard van de schade die kan worden veroorzaakt wanneer het risico
van foltering of slechte behandelingen zich voordoet […], artikel 13 eist dat de betrokkene toegang heeft
tot een van rechtswege opschortend beroep” (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 26 april
2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66; zie Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, § 293; 2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, §§ 134
en 156; 2 oktober 2012, Singh en anderen t. België, § 92).

Om daadwerkelijk te zijn in de zin van artikel 13 van het EVRM moet het beroep dat openstaat voor de
persoon die een schending van artikel 3 aanklaagt, een “aandachtige”, “volledige” en “strikte” controle
mogelijk maken van de situatie van de verzoeker door het bevoegde orgaan (Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, §§ 387 en 389; 20 december
2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, §§ 105 en 107). Derhalve veronderstelt het recht op een
daadwerkelijk rechtsmiddel dat het beroep schorsend is en een strikt en volledig onderzoek van de
grieven die worden ontwikkeld in het licht van artikel 3 van het EVRM, door een rechterlijke instantie
mogelijk maakt. Evenwel dient voor de beoordeling van een schending van het recht op een
daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het EVRM, rekening te worden gehouden met
alle beroepen waarover de verzoekende partij beschikt, met inbegrip van de beroepen die het mogelijk
maken zich te verzetten tegen de tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering naar een land
waar, luidens de grief die wordt aangevoerd, een risico bestaat dat artikel 3 van het EVRM te zijnen
aanzien zou kunnen worden geschonden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft
immers herhaaldelijk geoordeeld dat het geheel van de door het interne recht geboden beroepen kan
voldoen aan de vereisten van artikel 13, zelfs wanneer geen enkele daarvan op zich daaraan helemaal
beantwoordt (zie met name Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 5 februari 2002, Čonka t. 
België, § 75; 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 53; 2 oktober 2012, Singh en
anderen t. België, § 99).

De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan
de tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats
zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, kan een
vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid indienen bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (artikel 39/82 §4, tweede lid e.v. van de Vreemdelingenwet). Aan deze
procedure is een schorsende werking verbonden overeenkomstig artikel 39/83 van de
Vreemdelingenwet, terwijl de wetgever expliciet heeft voorzien dat de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen tot een nauwgezet en zorgvuldig onderzoek dient over te gaan van de
voorgelegde bewijsstukken, inzonderheid indien er een schending van een absoluut grondrecht zoals
artikel 3 van het EVRM wordt aangevoerd (artikel 39/82, §4, 4e lid van de wet). Overeenkomstig artikel
39/83 van de Vreemdelingenwet zal, behoudens toestemming van de verzoeker, t.a.v. de vreemdeling
die het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel, immers slechts tot gedwongen
tenuitvoerlegging van deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in artikel 39/57, § 1,
derde lid, bedoelde beroepstermijn voor de procedure tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid, of, wanneer de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel
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bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de Raad deze vordering
heeft verworpen. Daarenboven stipuleert artikel 39/82, §4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat “de
kamervoorzitter of de rechter in vreemdelingenzaken doet een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van
alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit
blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou
blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens
ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”.

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot de bewering dat ook de vordering tot
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid geen daadwerkelijk rechtsmiddel uitmaakt, doch zij blijft
-inzonderheid rekening houdend met het bovenstaande- in gebreke om aan te tonen dat deze procedure
bij uiterst dringende noodzakelijkheid inderdaad niet zou volstaan in het kader van een recht op een
daadwerkelijk rechtsmiddel. De verzoekende partij kan niet worden gevolgd In de kritiek dat de uiterst
dringende noodzakelijkheid in praktijk slechts aangetoond wordt wanneer de verzoekende partij
gevangengehouden wordt met het oog op uitzetting. Mede in het licht van de rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Stella Josef t. België van 27.02.2014, waarbij
geoordeeld werd dat de procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen effectief
rechtsmiddel zijn wanneer een vreemdeling nog niet van zijn vrijheid werd beroofd met het oog op
verwijdering en een schending van artikel 3 EVRM inroept, moet worden vastgesteld dat waar er vóór
de wetswijzigingen bij wet van 10 april 2014 in artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet
was ingeschreven dat de vreemdeling voorwerp moest zijn van een uitwijzingsbevel waarvan de
uitvoering imminent is, om een vordering tot schorsing in UDN te kunnen indienen, ingevolge de
wetswijzigingen bij wet van 10 april 2014 in artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet wordt
gestipuleerd dat “indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of
terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is
vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is
gesteld van de regering”. De nieuwe bepaling impliceert aldus dat er ook situaties van uiterst dringende
noodzakelijkheid mogelijk zijn indien een vreemdeling niet van zijn vrijheid werd beroofd met het oog op
verwijdering.

Verzoekende partij betoogt voorts dat zij zal worden gerepatrieerd naar Spanje zonder dat de middelen
effectief onderzocht zullen worden, doch gaat eraan voorbij dat zij niet het voorwerp uitmaakt van een
gedwongen verwijdering. Haar betoog mist feitelijke grondslag. Voor het overige uit verzoekende partij
allerlei theoretische beschouwingen, doch zij maakt hierbij geen schending aannemelijk van de door
haar aangevoerde rechtsnomen. Haar betoog betreft een kritiek op de UDN-procedure, en heeft geen
betrekking op de bestreden beslissing.

Het weze herhaald dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kritiek op de wet niet in aanmerking
kan nemen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 23 februari 2000,
nr. 85.592; RvS 9 oktober 2002, nr. 111.146; RvS 24 oktober 2011, nr. 215.954; RvS 21 november
2011, nr. 216.359), alsook dat de wetgever de procedure tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid heeft aangepast teneinde te voldoen aan de rechtspraak van het EHRM en het HVJ.
In casu toont verzoeker niet aan dat een ander artikel uit het zelfde verdrag werd geschonden, zodat er
geen sprake kan zijn van een schending van artikel 13 EVRM. Uit de bespreking van het eerste middel
blijkt dat geen schending van artikel 3 EVRM kan worden aanvaard, terwijl verzoekende partij voor het
overige geen schending van een verdragsartikel van het EVRM aanvoert.

Ook de verwijzing naar het arrest van het EHRM in de zaak Josef is niet dienstig, nu deze nog
betrekking heeft op de oude Vreemdelingenwet, dewelke werd gewijzigd in aansluiting op de
rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Verder is de verwijzing naar het arrest nr. 1/2014
van het Grondwettelijk Hof eveneens irrelevant. Verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij zich in
een “parallelle juridische situatie” zou bevinden als de situatie die voorlag bij het Grondwettelijk Hof in
zijn arrest van 16 januari 2014 (nr. 1/2014) of bij de Raad in zijn arrest met nummer 118 156 van 31
januari 2014. Evenmin blijkt een schending van artikel 27 van de Dublin III-verordening, mede gelet op
de vordering tot schorsing bij UDN.

Het tweede middel is 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. Er dient derhalve geen uitspraak
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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 vijfentwintig januari tweeduizend achttien
door:

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC


