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 nr. 206 588 van 5 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat V. MEULEMEESTER 

Langestraat 152 

9473 WELLE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 28 juni 2018 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 

15 juni 2018 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), ter 

kennis gegeven op 18 juni 2018. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli 2018, datum 

waarop de zaak uitgesteld wordt naar de zitting van 4 juli 2018, datum waarop de zaak opnieuw 

uitgesteld wordt naar de zitting van 5 juli 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. MEULEMEESTER 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker dient op 6 februari 2018 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden.  

 

1.2. Raadpleging van ‘Eurodac’ leert dat de vingerafdrukken van verzoeker in Duitsland werden 

geregistreerd in het kader van een verzoek tot internationale bescherming.  

 

1.3. Op 20 maart 2018 richten de Belgische overheden een terugnameverzoek aan de Duitse 

overheden in toepassing van artikel 18, lid 1, (d) van de Verordening nr. 604/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 (hierna: de Dublin III-verordening).  

 

1.4. Op 28 maart 2018 stemmen de Duitse overheden uitdrukkelijk in met de terugname van verzoeker.  

 

1.5. Verzoeker wordt in het kader van de Dublin III-verordening gehoord op 8 mei 2018.  

 

1.6. Op 15 juni 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) een  beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing, waarvan 

verzoeker op 18 juni 2018 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN  

 

In uitvoering van artikel 51/5, § 4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

heer(1), die verklaart te heten(1): naam : AH (alias DE: Ahmad Hassan – alias DE: Ahmad Hassan) 

voornaam : A (alias DE: Alnd – alias DE: Eland) geboortedatum : (…)1997 (alias DE: 08.01.1994 – alias 

DE: 03.03.1994) geboorteplaats : Dhuk (alias DE: Dohuk – alias DE: Mousl) nationaliteit : Irak (alias DE: 

Irak – alias DE: Irak) die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend,  het verblijf in het 

Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verklaarde op 05.02.2018 in België te zijn aangekomen. Dezelfde dag bood betrokkene zich 

aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verder: de DVZ) en maakte zijn intentie kenbaar dat hij in België 

een verzoek om internationale bescherming wenste in te dienen. Betrokkene verklaarde bij zijn 

aanmelding geboren te zijn op (…)2001 in Dhuk en verklaarde over het staatsburgerschap van Irak te 

beschikken en werd door de DVZ in het bezit gesteld van een aanmeldbewijs. Rekening houdende met 

het gegeven dat betrokkene op basis van de geboortedatum die hij opgaf toen hij zich op 05.02.2018 

aanmeldde bij de DVZ, met name (…)2001, minderjarig zou zijn, werd een fiche niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling opgesteld. Op 06.02.2018 diende betrokkene een verzoek om internationale 

bescherming in bij de bevoegde Belgische autoriteiten hetwelk door de DVZ op 06.02.2018 werd 

geregistreerd. Rekening houdende dat betrokkene op basis van de bij zijn aanmelding en bij de 

registratie van zijn verzoek om internationale bescherming opgegeven geboortedatum, namelijk 

(…)2001, minderjarig zou zijn, werd betrokkene geregistreerd als niet begeleidde minderjarige 

vreemdeling. Uit het Eurodacverslag van 05.02.2018 blijkt dat de vingerafdrukken van betrokkene door 

de Duitse autoriteiten in de Centrale Eenheid van het Eurodacsysteem werden geregistreerd naar 

aanleiding van een verzoek tot internationale bescherming. De Duitse autoriteiten hebben op datum van 

28.03.2018 hun akkoord tot terugname gegeven voor de bovengenoemde persoon. Betrokkene 

verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 08.05.2018 dat dit zijn eerste verzoek om 

internationale bescherming in België is en dat hij eerder een verzoek om internationale bescherming 

heeft ingediend in Duitsland. Betrokkene verklaarde dat zijn verzoek om internationale bescherming in 

Duitsland zou zijn afgewezen. Betrokkene verklaarde verder tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de 

DVZ van 08.05.2018 dat hij Irak op 11.10.2015 per bus verlaten zou hebben en illegaal naar Istanboel 

reisde waar hij op 13.10.2015 zou zijn aangekomen. Betrokkene verklaarde dat hij dakloos was in 

Istanboel en dat hij na ongeveer achttien dagen per rubberboot vanuit Istanboel illegaal naar 

Griekenland reisde waar hij op een eiland waarvan bij de naam niet kende zou aangekomen zijn. Na 

vier dagen zou betrokkene per boot van dit eiland vertrokken zijn en na meer dan achttien uur op een 

onbekende plaats zijn aangekomen waar hij gedurende twee dagen in een tentenkamp verbleven zou 

hebben. Na twee dagen zou betrokkene per trein vertrokken zijn en naar Duitsland gereisd zijn waar hij 

in Chemnitz zou zijn aangekomen. Betrokkene verklaarde dat hij dakloos was gedurende twee dagen en 

dat hij vervolgens een verzoek om internationale bescherming indiende in Duitsland. Betrokkene 
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verklaarde dat hij vervolgens gedurende twee en een half jaar in een opvangcentrum in Grimma 

verbleef. Betrokkene verklaarde dat zijn verzoek om internationale bescherming in januari 2018 werd 

afgewezen en dat hij Duitsland uiteindelijk verliet uit vrees voor zijn oom Imad Rashid die was 

uitgekomen op zijn seksuele geaardheid en hem haar Irak wilde sturen. Vanuit Duitsland zou 

betrokkene vervolgens naar België zijn gereisd waar hij zich op 05.02.2018 aanbood bij de DVZ en de 

intentie kenbaar maakte dat hij een verzoek om internationale bescherming in België wilde indienen. 

Betrokkene werd op 05.02.2018 in het bezit gesteld van een aanmeldbewijs en op 06.02.2018 diende 

betrokkene effectief een verzoek om internationale bescherming in dat op 06.02.2018 door de DVZ 

geregistreerd werd. Betrokkene verklaarde dat hij zijn origineel paspoort in Duitsland heeft achtergelaten 

bij zij oom Imad en dat hij zijn identiteitskaart en nationaliteitsbewijs heeft achtergelaten bij zijn zussen in 

Irak. Betrokkene verklaarde het grondgebied van de Lidstaten niet te hebben verlaten. Vooreerst dient 

met betrekking tot de door betrokkene bij zijn aanmelding en bij de registratie van zijn verzoek om 

internationale bescherming opgegeven geboortedatum, namelijk (…)2001,het volgende te worden 

opgemerkt. De DVZ uitte op 05.02.2018 twijfels omtrent de door betrokkene opgegeven leeftijd bij zijn 

aanmelding bij de DVZ. Op 13.02.2018 liet de Dienst Voogdij een medisch onderzoek uitvoeren door het 

Militair Hospitaal Koningin Astrid, Dienst Radiologie te 1120 Neder-over-Heembeek teneinde na te gaan 

of betrokkene al dan niet jonger is dan 18 jaar. Uit de conclusie van het medisch onderzoek blijkt dat 

betrokkene op 13.02.2018 een leeftijd had van 20,3 jaar met een standaardafwijking van een 2 tal jaar 

en dat uit het medisch onderzoek blijkt dat betrokkene meer dan 18 jaar oud is. Betrokkene kan 

derhalve niet als een niet-begeleide minderjarige beschouwd kan worden. Op basis van het voorgaande 

werd de geboortedatum van betrokkene gewijzigd naar 25.05.1997. Uit het voorgaande blijkt dat 

betrokkene de Belgische autoriteiten doelbewust heeft trachten te misleiden door zich aan te bieden als 

niet-begeleide minderjarige vreemdeling terwijl uit de conclusie van het leeftijdsonderzoek van 

13.02.2018 blijkt dat betrokkene op 13.02.2018 een leeftijd had van 20,3 jaar met een 

standaardafwijking van twee jaar en derhalve op 13.02.2018 meer dan 18 jaar oud was. Rekening 

houdende met de resultaten van het leeftijdsonderzoek van 13.02.2018 waaruit blijkt dat betrokkene 

meer dan 18 jaar oud is en dus niet beschouwd kan worden als een niet-begeleide minderjarige en de 

resultaten uit het Eurodacverslag van 05.02.2018 waaruit blijkt dat de vingerafdrukken van betrokkene 

door de Duitse autoriteiten in de Centrale Eenheid van het Eurodacsysteem werden geregistreerd naar 

aanleiding van een verzoek tot internationale bescherming werd op basis van deze gegevens voor 

betrokkene op 20.03.2018 een terugnameverzoek op basis van art. 18§1b van Verordening (EU) Nr. 

604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van 26.06.2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) 

(verder: Dublin-III-Verordening) overgemaakt aan de Duitse autoriteiten. De Duitse autoriteiten hebben 

dit terugnameverzoek voor betrokkene op 28.03.2018 ingewilligd op basis van art. 18§1d van de Dublin-

III-Verordening en erkennen daarmee expliciet de verantwoordelijke Lidstaat te zijn voor de behandeling 

van het verzoek om internationale bescherming van betrokkene. De Duitse autoriteiten informeerden de 

Belgische autoriteiten in hun terugnameakkoord van 28.03.2018 eveneens dat betrokkene in Duitsland 

op basis van zijn vingerafdrukken geregistreerd staat onder de gegevens van Ahmed Hassan Alnd, 

geboren op 04.01.1994 te Dohuk met het staatsburgerschap van Irak en als Ahmad Hassan Eland, 

geboren op 03.03.1994 geboren te Mousl met het staatsburgerschap van Irak. Uit de informatie vervat in 

het Duitse terugnameakkoord van 28.03.2018 blijkt dat de gegevens die betrokkene in Duitsland heeft 

opgegeven, met name AHA, geboren op (…)1994 te Dohuk met het staatsburgerschap van Irak en 

AHE, geboren op (…)1994 geboren te Mousl met het staatsburgerschap van Irak essentieel verschillen 

met de geboortedatum die betrokkene in België heeft opgegeven bij zijn aanmelding op 05.02.2018 en 

de registratie van zijn verzoek om internationale bescherming op 05.02.2018, met name 25.05.2001. 

Door het gebruiken van verschillende persoonsgegevens zoals een geboortedatum in verschillende 

landen en het ontbreken van enig authentiek identiteitsbewijs, maakt betrokkene het de Belgische 

autoriteiten onmogelijk om zijn ware identiteit te achterhalen en wijst op het doelbewust trachten te 

misleiden van de autoriteiten die zijn verzoek om internationale bescherming registreerden. Betrokkene 

slaagt er derhalve niet in om zijn ware identiteit te bewijzen. Door het gebruiken van verschillende 

leeftijden in verschillende landen ondergraaft betrokkene bovendien de geloofwaardigheid van het 

geheel van zijn verklaringen op cruciale wijze te meer daar betrokkene tijdens zijn gehoor op de DVZ 

van 08.05.2018 expliciet verklaarde dat hij geen andere namen, voornamen, geboortedata, 

geboorteplaatsen, geboortelanden of nationaliteiten heeft gevoerd (DVZ, vraag 3) terwijl uit de 

informatie vervat in het Duitse terugnameakkoord van 28.03.2018 het tegendeel blijkt. Wat betreft de 

verklaring van betrokkene in de fiche “niet-begeleide minderjarige vreemdeling” dat hij in Duitsland 24 

jaar oud was maar dat dit niet juist is en dat hij 17 jaar oud is, dient te worden opgemerkt dat betrokkene 

dit op geen enkele wijze kan aantonen. De conclusie van het leeftijdsonderzoek van 13.02.2018 spreekt 
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dit bovendien tegen aangezien uit de conclusie blijkt dat betrokkene een leeftijd heeft van ouder dan 18 

jaar. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Duitsland voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene dient te worden benadrukt dat Duitsland een volwaardig lid 

is van de Europese Unie en door dezelfde internationale verdragen als België is gebonden zodat er 

geen enkele reden bestaat om aan te nemen dat betrokkene voor de behandeling van zijn verzoek om 

internationale bescherming minder waarborgen in Duitsland dan in België zou genieten. Duitsland heeft 

eveneens de Vluchtelingenconventie van Genève dd. 28.07.1951 ondertekend en neemt net als België 

een beslissing over een verzoek om internationale bescherming op basis van deze 

Vluchtelingenconventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in 

een verzoek om internationale bescherming. Het verzoek om internationale bescherming van 

betrokkene zal door de Duitse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien 

uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten. Er is dan ook geen 

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

tot het verkrijgen van internationale bescherming 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. Betrokkene brengt evenmin concrete elementen aan dat een 

terugkeer naar Duitsland een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/95/EU of op het artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Betrokkene slaagt er evenmin in 

aannemelijk te maken dat er een reëel risico bestaat dat Duitsland hem zonder meer zal repatriëren 

naar het land waarvan hij het staatsburgerschap bezit of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf 

heeft na zijn aankomst in Duitsland en vooraleer in het kader van zijn verzoek om internationale 

bescherming is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft en dat hij als dusdanig zal 

blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is met art. 3 EVRM. Met betrekking tot de vraag of 

er redenen zijn met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling door de 

autoriteiten van de verantwoordelijke lidstaat die een verzet tegen een overdracht naar de voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat zouden kunnen 

rechtvaardigen, dient vooreerst te worden opgemerkt dat de Duitse autoriteiten op 28.03.2018 het 

Belgische terugnameverzoek van 20.03.2018 voor betrokkene hebben ingewilligd op basis van art. 

18§1d van de Dublin-III-Verordening en daarmee expliciet erkennen de verantwoordelijke Lidstaat te zijn 

voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming van betrokkene. Met betrekking tot 

de vraag of redenen zijn met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling door de 

autoriteiten van de verantwoordelijke Lidstaat verklaarde betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud 

op de DVZ van 14.03.2018 dat hij niet naar Duitsland gestuurd wil worden uit vrees voor zijn oom Imad 

Rashid. Betrokkene verklaarde dat deze oom op de hoogte is gekomen van zijn seksuele geaardheid en 

dat hij hem wil terugsturen naar Irak en dat hij daar de dood vreest door zijn familie omwille van zijn 

geaardheid (DVZ, vraag 33). Met betrekking tot deze opgegeven redenen om zich te verzetten tegen 

een overdacht naar de verantwoordelijke Lidstaat, in casu Duitsland, dient te worden opgemerkt dat 

deze aangehaalde reden geen verband houdt met de omstandigheden van opvang of van behandeling 

door de Duitse autoriteiten. Deze door betrokkene aangehaalde reden, met name dat hij vreest voor zijn 

oom IR die op de hoogte gekomen zou zijn van zijn seksuele geaardheid en hem zou willen terugsturen 

naar Irak, is een reden van private- en gemeenrechtelijke aard. Indien betrokkene een vreest koestert 

voor zijn oom IR, dient te worden opgemerkt dat betrokkene zich met deze vrees en/of feiten dient te 

richten tot de bevoegde Duitse autoriteiten voor eventuele hulp en/of bescherming. Betrokkene maakt 

echter niet aannemelijk dat hij een beroep zou hebben gedaan op de Duitse autoriteiten en maakt 

evenmin aannemelijk dat de bevoegde Duitse autoriteiten hem niet zouden willen of hebben kunnen 

helpen, indien hij er een beroep op zou hebben gedaan. Deze door betrokkene aangehaalde reden om 

zich te verzetten tegen een overdracht naar Duistland kan dan ook niet als gerechtvaardigd beschouwd 

worden. Wat betreft het gegeven dat betrokkene verklaarde dat zijn verzoek om internationale 

bescherming in Duitsland werd afgewezen, dient te worden opgemerkt dat het indienen van een verzoek 

om internationale bescherming niet automatisch impliceert dat men een gunstige beslissing ontvangt in 

de vorm van een verblijfstitel. Dat men na een eventuele afwijzing van een verzoek om internationale 

bescherming op zeker moment het voorwerp kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel en 

eventueel een bijhorende maatregel van bewaring, betekent bovendien niet automatisch een inbreuk op 

het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en toont evenmin 

automatisch aan dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de procedure tot het verkrijgen 

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

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

2013/33/EU, niet zouden respecteren. Betrokkene slaagt er evenmin in aannemelijk te maken dat er een 

reëel risico bestaat dat Duitsland hem zonder meer zal repatriëren naar het land waarvan hij het 

staatsburgerschap bezit of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft na zijn aankomst in 

Duitsland en vooraleer in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming is vastgesteld of hij 
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al dan niet bescherming behoeft en dat hij als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling 

die strijdig is met art. 3 EVRM. Wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen in de zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene 

naar Duitsland dient te worden opgemerkt dat er op basis van een grondige analyse van 

toonaangevende rapporten van gezaghebbende organisaties met betrekking tot de situatie in Duitsland 

wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de 

zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Duitsland (Michael 

Kalkmann,“National Country Report Germany”, AIDA – Asylum Information Database, last updated 

03.04.2018; Amnesty International, “Amnesty International Report 2016/17 The State of the World’s 

Human Rights: Germany”, publicatie 2017; Amnesty International, “Amnesty International Report 

2017/18: The State of the World’s Human Rights: Germany”, publicatie 2018; Bureau of Democracy, 

Human Rights and Labor, Bureau of Democray, Human Rights and Labor, “Country Reports on Human 

Rights Practices for 2016 - Germany”, US Department of State, publicatie 2017); Bureau of Democracy, 

Human Rights and Labor, “Country Reports on Human Rights Practices for 2017 - Germany”, US 

Department of State, publicatie 2018) blijkt dat men omdat men verzoeker om internationale 

bescherming is of zou zijn in Duitsland of tot deze kwetsbare groep zou behoren, niet zonder meer en 

automatisch kan stellen dat men als verzoeker om internationale bescherming in Duitsland automatisch 

deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte, 

vernederende en mensonwaardige behandelingen zoals bepaald in art.3 van het EVRM en dit louter en 

alleen omdat men een verzoeker om internationale bescherming is of zou zijn. In de aangehaalde 

rapporten van deze toonaangevende en gezaghebbende organisaties zijn er geen dergelijke meldingen 

terug te vinden. In deze verschillende rapporten worden bovendien ook nergens melding gemaakt dat 

het systeem van de procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in Duitsland dergelijke structurele 

tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale bescherming die in het kader van de 

Dublin-Verordening aan Duitsland worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld 

worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie. Daarnaast heeft het UNHCR geen rapporten gepubliceerd waarin het UNHCR stelt dat 

het systeem van de van de procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in Duitsland dergelijke structurele 

tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale bescherming die in het kader van de 

Dublin-Verordening aan Duitsland worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld 

worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie. Er zijn evenmin publicaties van het UNHCR beschikbaar waarin het UNHCR oproept om 

in het kader van de Dublin-Verordening geen personen te transfereren naar Duitsland omwille van 

structurele tekortkomingen in het Duitse systeem van de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en de opvangvoorzieningen waardoor verzoekers om internationale bescherming die in het 

kader van de Dublin-Verordening aan Duitsland worden overgedragen er onmenselijk of vernederend 

behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie. Wat betreft de actuele situatie waarbij er in Duitsland momenteel een instroom is 

van kandidaat-vluchtelingen en economische migranten ten gevolgde de politieke gebeurtenissen die 

plaatsgrepen en plaatsgrijpen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten dient echter te worden opgemerkt 

dat dit niet automatisch betekend dat betrokkene na zijn overdracht aan de Duitse autoriteiten 

blootgesteld zal worden aan een onmenselijke of vernederende behandeling en/of dat zijn verzoek om 

internationale bescherming niet met de nodige aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. Er zijn 

evenmin recente objectieve publicaties van toonaangevende en gezaghebbende organisaties 

voorhanden waaruit blijkt dat de procedure tot het bekomen van internationale bescherming, opvang, 

gezondheidszorg en juridische bijstand in de Duitse procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en opvangmodaliteiten door de verhoogde instroom van verzoekers om internationale 

bescherming in zijn geheel niet meer beschikbaar zijn noch dat eventuele tekortkomingen stelselmatig 

zijn. Wat betreft eventuele elementen van racisme, dient bovendien te worden opgemerkt dat geen 

enkele lidstaat volledig vrij is van discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid. Dit impliceert echter 

niet automatisch dat wat betreft de behandeling van verzoeker om internationale bescherming en de 

opvang en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming dat personen, die aan Duitsland 

worden overgedragen onder de bepalingen van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden 

onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen. Wat betreft de publicaties in analoge 

en digitale media met betrekking tot de verhoogde instroom van kandidaat-vluchtelingen en 

economische migranten in Duitsland en de organisatorische problemen die daar mee gepaard zouden 

gaan, dient echter te worden opgemerkt dat deze publicaties niet zonder meer als objectief en accuraat 

kunnen worden beschouwd. Het gegeven dat eender welk analoog of digitaal medium een artikel 

publiceert, bewijst immers niet de correctheid en objectiviteit van de erin vermeldde feiten. De in 
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analoge en digitale media gepubliceerde berichten en (politieke) meningen zijn dan ook wat ze zijn: 

publicaties waar geen objectieve bewijswaarde aan kan worden toegekend en dit in tegenstelling tot de 

rapporten van toonaangevende gezaghebbende nationale en internationale organisaties. Verder dient te 

worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 21 december 2011 in de gevoegde 

zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department en C-493/10, M.E. en andere 

versus Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform onder meer 

stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de doelstellingen en het systeem van de Dublin-

Verordening indien de geringste schending van de richtlijnen 2013/33/EU , 2011/95/EU en 2013/32/EU 

zou volstaan om de overdracht van een verzoeker om internationale bescherming aan de normaal 

gesproken bevoegde lidstaat te verhinderen. Door het vermoeden te vestigen dat de grondrechten van 

de verzoeker om internationale bescherming er zullen worden geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal 

gesproken bevoegd is om zijn verzoek om internationale bescherming te behandelen beoogt de Dublin-

Verordening namelijk een duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om snel te kunnen bepalen 

welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 

zoals met name in de punten 124 en 125 van de conclusie van Advocaat-Generaal V. Trstenjak van 

22.09.2011 in de zaak in de zaak C-411/10 van N.S. versus Secretary of State for the Home 

Departement blijkt. Daartoe voorziet de Dublin-Verordening in een regeling die inhoudt dat slechts één 

Lidstaat, die op basis van de objectieve criteria wordt aangewezen bevoegd is om een in een Unieland 

ingediend verzoek om internationale bescherming te behandelen. Indien iedere niet-naleving van een 

afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2013/33/EU, 2011/95/EU of 2013/32/EU door de bevoegde 

Lidstaat in casu tot gevolg zou hebben dat de Lidstaat waarin een verzoek om internationale 

bescherming wordt ingediend, de verzoeker om internationale bescherming niet aan die eerste Lidstaat 

kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van de Dublin-II-Verordening vervatte criteria om de 

bevoegde Lidstaat te bepalen een extra uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk 

onbeduidende schendingen van de eerder vermeldde richtlijnen, in casu 2013/33/EU, 2011/95/EU of 

2013/32/EU, in een bepaalde Lidstaat, ertoe kunnen leiden dat deze staat ontslagen wordt van de in 

deze Verordening bepaalde verplichtingen. Dit zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de 

verwezenlijking van het doel, met name snel te bepalen welke Lidstaat bevoegd is om een in de Unie 

ingediend asielverzoek te behandelen, in gevaar brengen. Niet tegenstaande dat een overdracht dus 

een schending kan uitmaken in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie indien er ernstig gevreesd moet worden dat het systeem van de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen in de 

verantwoordelijke Lidstaat te kort schieten waardoor verzoekers om internationale bescherming die aan 

een Lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin 

van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dient 

te worden vastgesteld dat er op basis van een analyse van verschillende rapporten echter niet gesteld 

kan worden dat men als verzoeker om internationale bescherming of louter en alleen omdat men deel 

zou uitmaken van de kwetsbare groep van verzoekers om internationale bescherming, in Duitsland 

zonder meer en automatisch zal worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van 

het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie of dat het systeem 

van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen in 

Duitsland te kort schieten of structurele tekortkoming vertoont waardoor verzoekers om internationale 

bescherming die aan een Lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld 

zouden worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie. Op basis van een analyse van deze rapporten, waarvan een kopie in bijlage aan het 

administratief dossier van betrokkene wordt toegevoegd en de door betrokkene aangehaalde 

verklaringen, kan er dan ook geen intentionele bedreiging, uitgaande van de Duitse autoriteiten, op zijn 

leven, vrijheid of fysieke integriteit worden vastgesteld. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken 

dat er zich in zijn zaak feiten en omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van 

eerbiediging door de verdragspartijen van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 van het EVRM worden 

weerlegd. Hiervan is sprake als de verzoeker om internationale bescherming aannemelijk maakt dat in 

de procedure tot het bekomen van internationale bescherming van de verantwoordelijke lidstaat ten 

aanzien van de verzoeker om internationale bescherming niet zal worden onderzocht en vastgesteld of 

er sprake is van een schending van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 van het EVRM, hetgeen hier 

niet het geval is. Een loutere vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens 

geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene 

moet dus kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Duitsland een 

reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM.. 

Betrokkene toont evenmin op geen enkel moment aan op welke wijze de situatie in Duitsland er toe zal 

leiden dat hij gerepatrieerd zal worden naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te 

bezitten of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een 
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reden is om aan te nemen dat er een risico bestaat dat de Duitse autoriteiten hem zouden repatriëren 

naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij zijn 

gewoonlijk verblijf heeft vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft. De Duitse 

autoriteiten zullen bovendien tenminste zeven (07) werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden 

van de overdracht van betrokkene zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. Met betrekking tot 

familieleden in België of Europa dient te worden opgemerkt dat uit het leeftijdsonderzoek van 

13.02.2018 blijkt dat betrokkene een leeftijd heeft van ouder dan 18 jaar en derhalve niet beschouwd 

kan worden als een niet-begeleide minderjarige. Betrokkene verklaarde tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud op de DVZ van 08.05.2018 dat hij geen familieleden in België heeft (DVZ, vraag 20). Op 

basis van het voorgaande is een behandeling van het verzoek om internationale bescherming van 

betrokkene in België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of art. 16 van de Dublin-III-

Verordening derhalve niet aan de orde. Betrokkene verklaarde verder tijdens zijn persoonlijk onderhoud 

op de DVZ van 08.05.2018 dat zijn broer H die drieëndertig jaar oud zou zijn zich als transmigrant op 

een onbekende plaats in Griekenland bevindt. Betrokkene verklaarde verder dat een oom langs 

vaderkant, HA, zich in Leipzig in Duitsland zou bevinden en genaturaliseerd is en over de Duitse 

nationaliteit zou beschikken. Betrokkene verklaarde verder dat een oom langs moederskant, RI, zich 

eveneens in Duitsland zou bevinden in Stuttgart en ook genaturaliseerd zou zijn en de Duitse 

nationaliteit zou hebben (DVZ, vraag 21). Wat betreft deze broer die in Griekenland op een onbekende 

plaats zou verblijven als transmigrant en de twee ooms van betrokkene die in Duitsland zouden 

verblijven, dient te worden opgemerkt betrokkene meerderjarig is en geen deel uitmaakt van het gezin 

van zijn broer van of van zijn ooms zoals bepaald in de definitie van gezinsleden in art. 2.g van de 

Dublin-IIIVerordening. Op basis van het voorgaande is een behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene in België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of 

art. 16 van de Dublin-III-Verordening derhalve niet aan de orde. Met betrekking tot de vraag of er een 

specifieke reden is om precies in België een verzoek om internationale bescherming in te dienen, 

verklaarde betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 08.05.2018 dat hij Duitsland 

verliet om naar Frankrijk te gaan om daarna nog naar een ander land te gaan maar dat hij in het 

Noordstation werd opgepakt en dat hij in feite niet weet naar welk land hij wilde gaan (DVZ, vraag 31). 

Met betrekking tot deze verklaringen om precies in België een verzoek om internationale bescherming in 

te dienen, dient te worden opgemerkt dat het volgen van betrokkene in diens keuze van het land waar 

hij een verzoek om internationale bescherming wil indienen, zou neerkomen op het ontkennen van het 

objectief dat Europa voor ogen heeft in haar Dublin-III-Verordening waarbij de criteria en de 

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

van een verzoek om internationale bescherming en om een vrije keuze van de verzoeker om 

internationale bescherming uit te sluiten. De loutere persoonlijke appreciatie van een Lidstaat door 

betrokkene, kan dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. De 

Belgische asielinstantie zal dan ook onder geen enkel beding voldoen aan de wil van betrokkene om zijn 

verzoek om internationale bescherming in België te behandelen. Met betrekking tot zijn 

gezondheidstoestand verklaarde betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 

08.05.2018 dat hij nierproblemen heeft en geopereerd zou moeten worden omdat hij “poliepen in de 

nieren” heeft. Betrokkene verklaarde verder dat hij metalen platen in zijn linker onderbeen heeft zitten 

nadat hij vier jaar geleden in Irak beschoten werd (DVZ, vraag 32). In de fiche “niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling” die op 05.02.2018 werd opgemaakt, wordt aangegeven dat medische zorgen 

nodig zijn en wordt verder aangegeven dat betrokkene een prothese draagt aan zijn linker onderbeen en 

in zijn heup. De fiche stelt verder dat betrokkene nierproblemen heeft. Er dient echter te worden 

opgemerkt dat er in het administratief dossier geen enkel medisch attest aanwezig is. Wat betreft deze 

motieven, met name dat hij nierproblemen heeft en geopereerd zou moeten worden omdat hij poliepen 

in zijn nieren heeft en dat hij metalen platen in zijn linker onderbeen heeft zitten nadat hij vier jaar 

geleden in Irak beschoten werd en betrokkene een prothese draagt, dient te worden opgemerkt dat 

deze niet in overweging worden genomen in het kader van de Dublin-III-procedure. Deze doen namelijk 

geen afbreuk aan het gegeven dat Duitsland de verantwoordelijke Lidstaat is voor de behandeling van 

het verzoek om internationale bescherming van betrokkene. Bovendien wordt niet aannemelijk gemaakt 

dat betrokkene niet op medische verzorging kan rekenen in Duitsland indien dit nodig zou zijn. Er zijn in 

het administratief dossier van betrokkene verder geen elementen of gegronde redenen aanwezig 

waaruit blijkt dat betrokkene niet in staat zou zijn om te reizen. Het gegeven dat betrokkene een 

prothese heeft aan zijn linkerbeen toont geenszins aan dat betrokkene niet in staat zou zijn om te 

reizen. Betrokkene verklaarde immers dat deze prothese het gevolg is van een beschieting in Irak vier 

jaar geleden (DVZ, vraag 32). Betrokkene is met deze prothese op 11.10.2015 vanuit Irak via Turkije, 

Griekenland, een onbekende plaats en Duitsland naar België kunnen reizen  Hieruit blijkt dat betrokkene 

niet verhinderd is omet te reizen met deze prothese. Er zijn verder in het administratief dossier van 

betrokkene geen elementen of gegronde redenen aanwezig waaruit blijkt dat betrokkene zou lijden aan 
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een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of zou lijden aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van terugname, in casu Duitsland.  Bovendien dient benadrukt te 

worden dat de Duitse autoriteiten, indien nodig, volgens de bepalingen van artikel 32 van de Dublin-

IIIVerordening en middels het standaard medisch formulier indien nodig tot in detail zullen kunnen 

worden geïnformeerd over eventuele behandelingen, medicijnen of bijkomende maatregelen. Bijgevolg 

is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van terugname, in casu Duitsland, een 

inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/95/EU, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (EVRM). Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis 

om het verzoek om internationale bescherming van betrokkene in België te behandelen op grond van 

art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art.11, art. 16 of art. 17 van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013. België is dan ook niet verantwoordelijk voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming die aan Duitsland toekomt, met toepassing 

van artikel 51/5 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en op basis van art. 18§1d van de Verordening (EU) Nr. 

604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013 tot vaststelling van de criteria en 

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

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

lidstaten wordt ingediend (herschikking). Betrokkene is eveneens niet in het bezit van de in art. 2 van de 

Vreemdelingenwet van 15.12.1980 bedoelde binnenkomstdocumenten. Bijgevolg moet de betrokkene 

het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis 

ten volle toepassen(3), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. Betrokkene zal teruggeleid worden naar Duitsland waar hij aan de bevoegde Duitse 

autoriteiten zal worden overgedragen op de luchthaven van Frankfürt(4).”  

 

2. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“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, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

Verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt door de verwerende partij 

niet betwist.  Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
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Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Daarenboven volgt uit artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] 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.” 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 

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

bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 

3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM).  

Het middel wordt  als volgt toegelicht:  

 

“In de bestreden beslissing wordt er met geen woord gerept over de psychiatrische problemen van 

verzoeker. Nochtans kan de Belgische overheid hiervan niet onwetend zijn geweest. Zoals zij zelf 

aangeeft werd verzoeker voorheen beschouwd als niet-begeleide  minderjarige.  

 

Geen menselijk overdrachtsproces  

 

In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat de medische problemen van verzoeker niet 

verhinderen dat hij zou terugkeren naar Duitsland omdat hij daar toegang zou hebben tot de vereiste 

medische verzorging en zijn prothese niet zou verhinderen dat hij zou reizen.  

 

Echter, in het kader van de Dublinverordening dient niet alleen te worden nagegaan in welke situatie 

verzoeker zal terechtkomen in Duitsland, maar dient eveneens te worden nagegaan of het 

overdrachtsproces zelf geen onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt.  

 

In haar arrest van 16/02/2017 C.K e.a. tegen Slovenië oordeelde het Hof van Justitie dat de overdracht 

naar een andere lidstaat strijdig kan zijn met art. 4 Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en met  art. 3 EVRM, ook indien er zich geen systeemfouten in de asielprocedure en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers zouden voordoen in de lidstaat van bestemming:  

73      Het kan echter niet worden uitgesloten dat de overdracht van een asielzoeker met een bijzonder 

slechte gezondheidstoestand op zich voor de betrokkene een reëel risico op onmenselijke of 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest kan inhouden, ongeacht de kwaliteit 

van de opvang en de zorg die aanwezig zijn in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling 

van zijn verzoek. 

74      In omstandigheden waarin de overdracht van een asielzoeker met een ernstige mentale of 

lichamelijke aandoening een reëel en bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare 

achteruitgang van de gezondheidstoestand van die asielzoeker zou inhouden, zou die overdracht een 

onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van dat artikel vormen. 

Wanneer een asielzoeker, in het bijzonder in het kader van de doeltreffende voorziening in rechte die 

hem door artikel 27 van de Dublin III-verordening wordt gewaarborgd, objectieve gegevens overlegt, 

zoals medische attesten met betrekking tot zijn toestand, die de bijzondere ernst van zijn 

gezondheidstoestand en de aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen daarvoor van een overdracht 

aantonen, mogen de autoriteiten van de betrokken lidstaat, de rechterlijke instanties daaronder 

begrepen, die gegevens bijgevolg niet buiten beschouwing laten. Zij moeten juist beoordelen wat het 

risico is dat dergelijke gevolgen zich voordoen wanneer zij beslissen over de overdracht van de 

betrokkene of – in het geval van een rechterlijke instantie – oordelen over de rechtmatigheid van een 

overdrachtsbesluit, aangezien de tenuitvoerlegging van dat besluit tot een onmenselijke of 
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vernederende behandeling van de betrokkene zou kunnen leiden (zie naar analogie arrest van 5 april 

2016, Aranyosi en Căldăraru, C-404/15 en C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punt 88). 

In geval van medische problemen dient de overdragende lidstaat te overwegen of een overdracht 

mogelijk is mits gepaste medische begeleiding, en indien dit niet het geval is of de overdracht mogelijk is 

binnen de voorziene termijn van 6 maanden. Bij gebreke hieraan dient de overdragende overheid zich 

bevoegd te verklaren:  

86      In dat verband zij in herinnering gebracht dat de asielzoeker volgens artikel 29, lid 1, van de 

Dublin III-verordening door de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat wordt 

overgedragen zodra dit „praktisch mogelijk” is. Zoals voortvloeit uit artikel 9 van de 

uitvoeringsverordening, wordt de gezondheidstoestand van de asielzoeker juist beschouwd als een 

„feitelijke omstandigheid” op grond waarvan de overdracht kan worden uitgesteld. 

87      Indien overdracht van de asielzoeker niet mogelijk is wegens zijn gezondheid, staat het 

overeenkomstig die bepaling dus aan de verzoekende lidstaat om de verantwoordelijke lidstaat 

onverwijld in kennis te stellen van het uitstel van de overdracht als gevolg van de toestand van die 

asielzoeker. 

88      In voorkomend geval kan de verzoekende lidstaat, wanneer hij merkt dat de gezondheidstoestand 

van de betrokken asielzoeker op korte termijn niet zal verbeteren of dat opschorting van de procedure 

gedurende lange tijd de toestand van de betrokkene achteruit zou kunnen doen gaan, ervoor kiezen om 

de asielaanvraag zelf te behandelen door gebruik te maken van de „discretionaire bepaling” van 

artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening (zie in die zin arrest van 30 mei 2013, Halaf, C-528/11, 

EU:C:2013:342, punt 38). Die bepaling, gelezen in samenhang met artikel 4 van het Handvest, kan in 

een situatie zoals die in het hoofdgeding echter niet aldus worden uitgelegd dat zij voor die lidstaat een 

verplichting inhoudt om er op deze manier gebruik van te maken. 

89      Hoe dan ook komt in de hypothese dat de gezondheidstoestand van de betrokken asielzoeker de 

verzoekende lidstaat zou verhinderen om de asielzoeker vóór het verstrijken van de termijn van zes 

maanden van artikel 29, lid 1, van de Dublin III-verordening over te dragen, de verplichting van de 

verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen te vervallen, en gaat de 

verantwoordelijkheid overeenkomstig lid 2 van dat artikel dus over op de eerste lidstaat. 

90      Het is aan de verwijzende rechter om in het hoofdgeding na te gaan of de gezondheidstoestand 

van C. K. dermate slecht is dat ernstig moet worden gevreesd dat overdracht voor haar een reëel risico 

op onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest zou inhouden. 

Indien dit het geval is, moet hij deze vrees wegnemen door zich ervan te vergewissen dat de in de 

punten 81 tot en met 83 van dit arrest bedoelde voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen vóór de 

overdracht van C. K. of, indien nodig, dat de overdracht van die persoon zal worden opgeschort totdat 

haar gezondheidstoestand overdracht mogelijk maakt. 

91      In die context kan het argument van de Commissie dat uit artikel 3, lid 2, van de Dublin III-

verordening voortvloeit dat enkel het bestaan van systeemfouten in de verantwoordelijke lidstaat van 

invloed kan zijn op de verplichting tot overdracht van een asielzoeker aan die lidstaat, niet slagen.” 

 

In casu is voormeld arrest van toepassing. Verzoeker heeft zichzelf verminkt en een zelfmoorpoging 

ondernomen ingevolge de beslissing tot overdracht naar Duitsland en de daaropvolgende detentie.  

Bijgevolg is de overdracht naar Duitsland strijdig met art. 3 EVRM omdat deze ernstige gevolgen heeft 

voor het leven en welzijn van verzoeker.  

Ondergeschikt blijkt uit de bestreden beslissing geenszins dat de Belgische overheid de nodige 

voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze overdracht zo menselijk mogelijk te laten verlopen. 

Integendeel de bestreden beslissing maakt niet eens melding van de psychiatrische problemen van 

verzoeker.  

Meer nog, de Belgische overheid achtte het opportuun om verzoeker op te sluiten in een gesloten 

centrum in afwachting van zijn overdracht naar Duitsland. Verzoeker verklaart daar geen toegang te 

hebben gekregen tot psychiatrische verzorging, maar ook indien hij begeleiding zou gekregen hebben is 

deze in elk geval niet adequaat aangezien zij er verzoeker niet van weerhouden heeft zich te verminken 

in de toiletten en een zelfmoordpoging te ondernemen. Een persoon die aan zelfverminking doet en 

ernstig overweegt om zelfmoord te plegen hoort thuis in een  psychiatrische instelling, waar hij de 

nodige opvolging kan krijgen, niet in een gesloten centrum naast de luchthaven waar hij zal 

overgedragen worden naar Duitsland.  

 

Geen screening van kwetsbare profielen in Duitsland: 

 

Bij zijn terugkeer naar Duitsland dreigt het risico dat Duitsland verzoeker niet eens zal identificeren als 

een persoon met een psychiatrisch probleem:  
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Zie AIDA landrapport voor Duitsland, maart 2018: “There is no requirement in law or mechanism in 

place to systematically identify vulnerable persons in the asylum procedure, with the exception of 

unaccompanied children. The BAMF and the Federal Ministry of Interior drafted a “concept for the 

identification of vulnerable groups” in 2015, which was intended to be codified in law as part of the 

transposition of the recast Asylum Procedures and Reception Conditions Directives. Since the concept 

has not been implemented, it has been only made available to BAMF staff as an internal guideline.112 A 

2016 amendment to the German Asylum Act has introduced wording relevant to the identification of 

vulnerable asylum seekers.113 However, the law stops short of requiring federal states to transmit 

personal information about an applicant’s vulnerabilities to the BAMF, as it only confers them the power 

to do so. It also fails to properly transpose the recast Asylum Procedures Directive, as it only requires 

the BAMF to “duly carry out” the interview and not to provide “adequate support” to applicants in need of 

special procedural guarantees throughout the duration of the procedure. In practice, therefore, 

identification procedures in Germany have been generally described as “a matter of luck and 

coincidence”, given that authorities “are not able to systematically undertake the necessary steps to 

ascertain mental disorders or trauma.” 114 All asylum seekers should undergo a medical examination, 

which usually takes place shortly after the registration of the asylum application in the initial reception 

centre. However, this examination is focussed on the detection of communicable diseases and it does 

not include a screening for potential vulnerabilities.” 

Vrij vertaald: “Er is geen wettelijk voorschrift of mechanisme om kwetsbare profielen in de 

asielprocedure te identificeren, met uitzondering van niet-begeleide kinderen. De BAMF en het 

Ministerie van binnenlandse zaken heeft een “ontwerp voor de identificatie van kwetsbare profielen” 

opgesteld in 2015, waarvan het de bedoeling was dat het zou worden omgezet in wet ingevolge de 

wijziging van de opvang en procedurerichtlijnen. Maar dit gebeurde niet waardoor dit ontwerp enkel 

overgemaakt werd bij wijze van intern hulpmiddel. Door een wetswijziging in 2016 werden er bepalingen 

ingevoerd in de asielwet met betrekking tot kwetsbare profielen. Maar de wet voorziet niet dat de 

federale staten de gegevens omtrent de kwetsbaarheid van de asielzoeker verplicht moeten overmaken 

aan de BAMF. Verder is deze wetwijziging strijdig met de procedurerichtlijn aangezien ze enkel oplegt 

aan de BAMF om het interview correct af te leggen, zonder op te leggen dat er aangepaste 

ondersteuning moet worden verleend aan de kwetsbare asielzoekers. In de praktijk wordt de identificatie 

van kwetsbare asielzoekers dan ook beschouwd als een kwestie van goed geluk omdat de overheid niet 

in staat is om systematisch de nodige stappen te zetten teneinde mentale problemen en trauma vast te 

stellen. Alle asielzoekers moeten een medisch onderzoek ondergaan, doorgaans kort na de registratie 

van hun asielaanvraag in het initiële opvangcentrum. Maar dit onderzoek focust zich op besmettelijke 

ziekten en omvat geen onderzoek van eventuele kwetsbare profielen.” 

 

Geen (adequate) medische behandeling 

 

De Duitse vreemdelingenwet voorziet niet in behandeling van chronische psychiatrische aandoeningen, 

enkel in dringende medische hulp :  

Zie AIDA, p. 74-75: “The law restricts health care for asylum seekers to instances “of acute diseases or 

pain”, in which “necessary medical or dental treatment has to be provided including medication, 

bandages and other benefits necessary for convalescence, recovery, or alleviation of disease or 

necessary services addressing consequences of illnesses.” […] In addition, the law states that further 

benefits can be granted “if they are indispensable in an individual case to secure health”.266 The term 

“necessary treatment” within the meaning of the law has not conclusively been defined but is often taken 

to mean that only absolutely unavoidable medical care is provided. However, the wording of the law 

suggests that health care for asylum seekers must not be limited to “emergency care” since the law 

refers to acute diseases or pain as grounds for necessary treatment. Accordingly, it has been argued 

that a limitation of treatment to acute diseases is not in accordance with the law, since chronic diseases 

are equally likely to cause pain. This latter opinion has been upheld by courts in several cases. 

Nevertheless, it has been reported that necessary but expensive diagnostic measures or therapies are 

not always granted by local authorities, which argue that only “elementary” or “vital” medical care would 

be covered by the law. 

Vrij vertaald “De wet beperkt de gezondheidszorg voor asielzoekers tot gevallen van “acute ziektes of 

pijn.”, waarvoor “noodzakelijke medische of tandheelkundige behandeling moet worden verleend met 

inbegrip van medicatie, verbanden en andere dingen nodig voor  genezing, herstel of verlichting van de 

ziekte. […] Volgens de wet kan in aanvulling hiervan bijkomend zorg worden verschaft als deze 

noodzakelijk is voor de vitale gezondheid van het individu.” De term “noodzakelijk” wordt nergens 

gedefinieerd maar wordt doorgaans geïnterpreteerd als “absoluut onvermijdelijk”. De wet geeft niet aan 

dat de gezondheidszorg voor asielzoekers moet worden beperkt tot “noodzorg” omdat de wet ook 

voorziet in verzorging van acute ziektes en pijn. Bijgevolg werd geoordeeld dat de beperking van de 
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gezondheidszorg tot acute ziektes niet in overeenstemming is met de wet, aangezien chronische ziekten 

pijn kunnen veroorzaken. Dit standpunt werd eveneens weerhouden door sommmige rechtbanken. 

Niettemin werd gerapporteerd dat de gezondheidszorg niet altijd wordt verleend als het gaat om 

noodzakelijke maar dure behandelingen op grond van het argument dat de gezondheidszorg beperkt is 

tot elementaire of vitale gezondheidszorg.” 

 

Daarenboven dreigt verzoeker geen toegang of geen ononderbroken toegang te hebben tot de 

gezondheidszorg in Duitsland:  

“267 A common problem in practice is caused by the need to obtain a health insurance voucher 

(Krankenschein). These vouchers or certificates are usually handed out by medical personnel in the 

initial reception centres, but once asylum seekers have been referred to other forms of accommodation 

they usually have to apply for them at the social welfare office of their municipality. There have been 

reports that necessary treatment has been delayed or even denied by staff of social welfare offices, due 

to incompetence to decide on these matters. Specialised treatment for traumatised asylum seekers and 

victims of torture can be provided by some specialised doctors and therapists and in several specialised 

institutions (Treatment Centres for Victims of Torture – Behandlungszentren für Folteropfer). Since the 

number of places in the treatment centres is limited, access to therapies is not always guaranteed. The 

treatment centres often have to cover costs for therapies through donations or other funds since 

therapies are often only partially covered by the authorities, e.g. costs for interpreters are frequently not 

reimbursed.” 

Vrij vertaald: “Een algemeen probleem is dat men moet beschikken over een attest voor de 

gezondheidsverzekering (Krankenschein). Deze certificaten worden doorgaans uitgereikt door het 

medische personeel in de initiële opvangcentra, maar eens de asielzoeker werd toegewezen aan een 

andere accommodatie moet hij dit doorgaans zelf aanvragen. Er zijn gevallen waarin de vereiste 

behandeling werd uitgesteld of zelfs geweigerd door het personeel of de sociale werkers omdat zij 

onvoldoende bekwaam zijn in de materie. Gespecialiseerde behandeling voor getraumatiseerde 

asielzoekers en slachtoffers van foltering kan worden verstrekt door gespecialiseerde artsen en 

therapeuten in verschillende instellingen. Maar omdat het aantal plaatsen beperkt is, is de toegang 

daartoe niet steeds gegarandeerd. De centra moeten de behandelingen vaak financieren aan de hand 

van giften en andere fondsen omdat deze doorgaans slechts gedeeltelijk vergoed worden door de 

overheid, bijv. de kosten voor vertalers worden niet vergoed. “ 

 

Geen (adequate) opvang in Duitsland  

 

Duitsland voorziet niet in adequate opvang voor kwetsbare profielen: 

AIDA, p. 76:  “Special needs should be taken into account as part of the admission procedure to the 

initial reception centres, and social workers or medical personnel in the reception centres can assist with 

applications for specific medical treatment. However, there is no systematic assessment procedure for 

vulnerable persons […] there is no legal obligation to provide separated facilities or separate wings for 

families, single women or other vulnerable groups.” 

Vrij vertaald: “Men moet rekening houden met de bijzondere noden van de asielzoeker bij de toekenning 

van een opvangplaats in de initiële opvangcentra, en het medisch personeel en de sociale werkers 

kunnen helpen met de aanvraag voor een specifieke behandeling. Maar er vindt geen systematische 

screening van kwetsbare asielzoekers. Er is geen wettelijke verplichting om afzonderlijke faciliteiten of 

opvangplaatsen te voorzien voor families, alleenstaande vrouw of andere kwetsbare groepen.” 

Geen toegang tot een pro Deo advocate in een meervoudige asielprocedure:  

 

Tenslotte is de asielaanvraag van verzoeker een meervoudige asielaanvraag. Hij kan in deze procedure 

geen beroep doen op de bijstand van een pro Deo advocate: 

“There is no free legal assistance available for subsequent applications or for appealing against 

rejections of subsequent applications” (AIDA, p. 49) 

Vrij vertaald: “Er is geen gratis juridische bijstand beschikbaar voor meervoudige asielaanvragen of om 

beroep aan te tekenen tegen de afwijzing van meervoudige asielaanvragen.” 

Verzoeker heeft geen eigen inkomsten, maar geniet momenteel van een pro Deo advocate in België. Hij 

zal echter geen toegang hebben tot juridische bijstand in Duitsland. 

 

Besluit: De bestreden beslissing is duidelijk strijdig met art. 3 EVRM, zodat de bestreden beslissing 

moet geschort worden.”  

 

2.3.2.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Deze bepaling bekrachtigt een van de 
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fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en het gedrag van de 

verzoekende partij (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 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de 

persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 96).  

 

Met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand en het gebrek aan 

medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te houden, hanteert het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) een hoge drempel en oordeelt het EHRM 

dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 

uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 

mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). Uit het arrest Paposhivili (EHRM 13 december 2016 (GK), nr. 

41738/10, par. 183) blijkt dat onder deze uitzonderlijke gevallen niet alleen worden begrepen situaties 

van verwijdering van ernstig zieke personen bij wie er sprake is van een onmiddellijk en nakend 

levensgevaar, enerzijds, maar ook situaties worden begrepen van verwijdering van ernstig zieke 

personen bij wie er ernstige aanwijzingen zijn dat er een reëel risico bestaat op blootstelling aan een 

ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand met intens lijden tot 

gevolg of een aanzienlijke verkorting van de levensverwachting door het gebrek aan of toegang tot een 

adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland, anderzijds. Derhalve beantwoorden slechts 

deze twee situaties van verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen aan de hoge drempel die geldt 

voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM. 

 

Met betrekking tot het verwijderen zelf, heeft het EHRM reeds geoordeeld dat artikel 3 van het EVRM 

een verdragsluitende staat in beginsel niet verplicht om een persoon niet te verwijderen of uit te zetten 

wanneer deze in staat is te reizen en voor zover in dat verband de nodige maatregelen worden 

genomen die passend zijn en aan de toestand van de betrokkene aangepast (EHRM 4 juli 2006, nr. 

24171/05, Karim t. Zweden, § 2; EHRM 30 april 2013, nr. 75203/12, Kochieva e.a. t. Zweden, § 35). 

Wat meer bepaald omstandigheden betreft waarin de psychische moeilijkheden van de asielzoeker tot 

suïcidale neigingen leiden, heeft het EHRM herhaaldelijk geoordeeld dat de omstandigheid dat een 

persoon van wie de verwijdering is gelast, dreigt met zelfdoding, de verdragsluitende staat niet dwingt 

om van de uitvoering van de voorgenomen maatregel af te zien, indien hij concrete maatregelen treft om 

te voorkomen dat het dreigement wordt uitgevoerd (EHRM 7 oktober 2004, nr. 33743/06, Dragan e.a. t. 

Duitsland, § 1; EHRM 4 juli 2006, nr. 24171/05, Karim t. Zweden, § 2; EHRM 30 april 2013, nr. 

75203/12, Kochieva e.a. t. Zweden, § 35). 

 

2.3.2.3. Voormelde beginselen zijn eveneens van toepassing in het kader van de Dublin III-verordening, 

zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ 16 februari 2017, nr. C-578/19PPU, C.K. 

e.a., § 73 e.v.). Zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor systeemfouten in de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, kan een asielzoeker slechts worden 

overgedragen in het kader van de Dublin III-verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is dat 

die overdracht op zich een reëel en bewezen risico inhoudt dat de betrokkene wordt onderworpen aan 

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

Grondrechten van de EU. (eigen onderlijning) De overdracht van een asielzoeker met een ernstige 

mentale of lichamelijke aandoening in omstandigheden waarin die overdracht een reëel en bewezen 

risico zou inhouden op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand 

van de betrokkene, vormt een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het 

Handvest.  

Bijgevolg moet iedere ernstige twijfel over de weerslag van de overdracht op de gezondheidstoestand 

van de betrokkene worden weggenomen door de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat de 

overdracht kan plaatsvinden in omstandigheden waarin de gezondheidstoestand van die persoon 

passend en voldoende kan worden beschermd. In de hypothese waarin die voorzorgsmaatregelen, gelet 

op de bijzondere ernst van de aandoening van de betrokken asielzoeker, niet zouden volstaan om te 

verzekeren dat zijn overdracht geen reëel risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van 

zijn gezondheidstoestand zal inhouden, moeten de autoriteiten van de betrokken lidstaat de uitvoering 



  

 

 

RvV  X Pagina 14 

van de overdracht van de betrokkene opschorten zolang deze door zijn toestand niet in staat is een 

dergelijke overdracht te ondergaan.  

 

Verzoeker voert aldus terecht aan dat in het kader van de Dublin III-verordening niet enkel moet worden 

nagegaan in welke situatie hij terechtkomt in Duitsland, maar ook of het overdrachtsproces zelf geen 

onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt.  

 

2.3.2.4. Verzoeker licht zijn profiel als volgt toe:  

“Verzoeker verklaart minderjarig te zijn. Ook indien rekening wordt gehouden met de leeftijdsbeslissing 

blijkt dat verzoeker nog erg jong is (18-20 jaar).  

Verzoeker heeft verder verschillende medische problemen. Uit de bestreden beslissing blijkt dat 

verzoeker lijdt aan nierproblemen en een prothese heeft.  

Verzoeker heeft verder psychiatrische problemen. Hij heeft zichzelf verminkt en heeft een 

zelfmoordpoging willen ondernemen ingevolge de beslissing tot overdracht naar Duitsland en de 

daarmee gepaard gaande detentie.  

Verzoeker kan niet redelijkerwijs geacht worden ondersteund te worden door zijn familie in Duitsland nu 

uit de bestreden beslissing blijkt dat hij een persoonlijke vrees koestert voor zijn familie in Duitsland.  

Het betreft dus een extreem kwetsbaar profiel.” 

 

2.3.2.5. Uit de stukken uit het rechtsplegingsdossier en uit wat op de zitting van 2 juli 2018 wordt 

meegedeeld, blijkt het volgende. 

 

Verzoeker werd op 18, 19 en 20 juni 2018 door de centrumarts van het gesloten centrum 127bis  

onderzocht. Hij werd medisch geschikt bevonden om in het centrum te verblijven. In een medisch attest 

van 20 juni 2018, gaf de centrumarts aan dat verder onderzoek nodig is om de ernst van verzoekers 

aandoening vast te stellen. Blijkens de bewoordingen in dit attest, heeft dit medisch attest enkel tot doel 

om voor ieder persoon die in een gesloten centrum wordt vastgehouden, de voorzienbare medische 

gevolgen te evalueren indien de betrokkene lijdt aan een ziekte waarbij het gebrek aan behandeling tot 

gevolg zou kunnen hebben dat een risico op nakend overlijden ontstaat of een ernstige, snelle en 

onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand die ernstig lijden met zich meebrengt of een 

belangrijke vermindering van de levensverwachting. Er wordt dus nagegaan of er sprake is van een 

ziekte waarbij het gebrek aan de behandeling aanleiding kan geven tot een inbreuk op artikel 3 van het 

EVRM.  

 

In een mailbericht van 28 juni 2018 laat de sociaalassistent van het gesloten centrum aan de 

raadsvrouw van verzoeker het volgende  weten: “Momenteel is uw cliënt op medische afzondering 

omdat het er psychisch niet zo goed mee gaat. Hij is EZA gemaakt (bewoner die extra aandacht en zorg 

vraagt en voor wie het dossier extra wordt opgevolgd).  

Hij heeft aan automutilatie gedaan, hij geeft aan het absoluut niet te zien zitten om naar Duitsland terug 

te keren. Hij zegt daar voornamelijk zijn oom te vrezen die hem naar leven zou staan omdat hij 

homoseksueel is. Zijn asiel in Duitsland heeft hij niet op zijn seksualiteit gebaseerd (zijn verklaringen) 

omdat hij niet onder de angst voor en controle door zijn oom uit wkam. Wij proberen hem te 

ondersteunen door nu reeds contacten met specifieke organisaties (Refugges4change, 

allgendergtttogetehr, Hamiam) in Duitsland voor te stellen, maar voorlopig wijst hij alles af. 

Voor zijn medisch dossier richt U zich best tot onze dokter (…)”  

 

In een brief van 28 juni 2018 licht de centrumarts de raadsvrouw van verzoeker in over verzoekers 

gezondheidstoestand. Hij deelt mee dat hoewel er zorgen waren omtrent verzoekers long- en 

nierfunctie, verdere onderzoeken hieromtrent heel geruststellend waren. Ook verzoekers 

bloedonderzoeken waren medisch “helemaal OK”. Wel stelt de centrumarts vast dat een mogelijke 

terugkeer naar Duitsland voor verzoeker een ondraaglijk idee lijkt en dat hij op 26 juni 2018 zich een 

zelfmutilatie aandeed aan de linkerarm met een scheermesje. De centrumarts stelt vast dat verzoeker 

het psychisch zeer moeilijk heeft, mogelijks met een heropstoot van PTSD. De centrumarts benadrukt 

tot tweemaal toe dat verzoeker aanhoudend en zeer nauwgezet door het team van de 

centrumpsycholoog en artsen wordt opgevolgd.  

 

In een mailbericht van 29 juni 2018 schrijft de sociaalassistent aan de verwerende partij het volgende:  

“Beste, 

Boven vernoemde werd naar RC127bis overgebracht op 18/06/2018, op dezelfde dag was er een 

incident waarbij hij enkele voedsel-bediening plateaus kapot sloeg, gij gaf daarbij de boodschap dat hij 

absoluut geen gevolg zou geven aan de 26quater, terug leiding naar Duitsland. Uit deze daad bleek 
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werkelijk dat de opsluiting met het oog op terugleiding voor deze persoon noodzakelijk was en dat hij 

nooit uit vrije wil zou terugkeren. In het daaropvolgende gesprek werd de beslissing in die zin ook 

geduid en werd hem een ondersteuning aangeboden om zijn terugkeer naar Duitsland voor te bereiden.  

Er werd een afspraak gepland met de centrum arts, met de centrumpsycholoog en een tweede gesprek 

met de sociaal assistent. 

In het daaropvolgende gesprek gaf hij te kennen dat hij homoseksueel is en dat hij in Duitsland niet de 

kans zag om zijn verhaal te brengen en zijn asiel daarop te baseren omdat hij daar gecontroleerd werd 

door zijn oom die hem naar het leven staat. 

De persoon is angstig en heeft een irreële schrik voor een terugkeer naar Duitsland. Op maandag 25/06 

heeft hij zich oppervlakkig geautomutileerd.  

Hij is niet groepsgeschikt omdat hij te veel angsten geeft en te onrustig is.  

Er werd met hem besproken dat éénmaal zijn bestemming bekend is, wij van hieruit kontakt kunnen 

leggen met passende NGO’s in Duitsland die homoseksuele asielzoekers begeleiden bij hun aan vraag 

tot internationale bescherming, maar hij heeft hier op dit moment geen oor naar.  

Er is in dit dossier een directe escorte aangevraagd met toestemming van de directie, omdat we de 

opsluiting niet langer wensen te laten duren en een vrijwillige poging geen zin heeft. Bovendien heeft 

een escorte het voordeel dat hij dan door twee rustige volwassen mannen wordt vergezeld van vertrek 

tot aankomst. De persoon is Fit To Stay maar de situatie is niet onbeperkt houdbaar. Hij zal normaal ook 

Fit To Fly zijn maar over een FTF wordt pas 24h. voor het vertrek beslist en deze wordt pas dan 

opgesteld door de centrumarts.” 

 

Gelet op al deze elementen, besluit de Raad de zaak aan te houden en wordt de zitting uitgesteld naar 

woensdag 4 juni 2018 om 14 uur.  

 

2.3.2.6. Op 3 juli 2018 laat de verwerende partij aan de Raad weten dat de centrumarts heeft 

vastgesteld dat verzoeker “niet meer lijdt aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 EVRM”.  Er 

wordt een nieuw medisch attest van 2 juli 2018 overgemaakt, getekend door de centrumarts, waar hij 

verklaart dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 van het EVRM.  

 

Op 4 juli 2018 laat de verwerende partij aan de Raad weten dat, op aanraden van de centrumarts, voor 

verzoeker een afspraak werd gemaakt bij een psychiater in Kortenberg, dezelfde dag nog in de 

namddag. Deze psychiater zal oordelen of verzoeker al dan niet ‘fit-to-fly’ is. Indien de psychiater 

oordeelt dat verzoeker niet ‘fit-to-fly’ is, dan zal er worden geoordeeld of betrokkene ‘fit-to-stay’ is. Is dit 

niet zo, dan zal verzoeker worden vrijgesteld of worden overgebracht naar Caricole of een ander 

gesloten centrum. De verwerende partij deelt de Raad tevens mee dat aan verzoeker inmiddels 

informatie werd overgemaakt over specifieke organisaties die zich bezig houden met de problemen van 

verzoeker. Wanneer de psychiater betrokkene ‘fit-to-fly’ verklaart, dan zal aan verzoeker de kans 

worden gegeven om zelf telefonisch contact te maken met een organisatie in Duitsland. Indien hij 

weigert, dan zal dit gebeuren door een medewerker van het gesloten centrum. Tenslotte bevestigt de 

verwerende partij dat een escorte nog steeds staat gepland, met begeleiding. Een vlucht naar Frankfurt, 

via Amsterdam, is voorzien op 6 juni 2018 om 6u10.  

 

De zitting, normaal voorzien voor 4 juli 2018 om 14 uur, wordt uitgesteld naar donderdag 5 juli 2018 om 

14 uur.  

 

2.3.2.7. Op de zitting van 5 juli 2018 laat verwerende partij weten dat verzoeker op 4 juli 2018 effectief 

werd onderzocht door een psychiater in Kortenberg. Deze psychiater heeft zijn medisch advies 

gegeven. Het is nu aan de centrumarts om op basis daarvan een beslissing ’fit-to-fly’ te nemen. Zulke 

beslissing is echter nog niet beschikbaar.  

 

2.3.2.8. Uit het geheel van deze gegevens besluit de Raad het volgende.  

 

Er wordt niet betwist dat verzoeker psychische problemen heeft en zichzelf heeft verminkt. Er wordt ook 

niet betwist dat verzoeker omwille van zijn angsten en onrustigheid niet groepsgeschikt werd bevonden. 

Evenmin wordt betwist dat vezoeker op medische afzondering werd geplaatst omdat het er psychisch 

niet zo goed mee gaat, en dat hij “EZA” werd gemaakt, dit is een bewoner die extra aandacht en zorg 

vraagt en voor wie het dossier extra wordt opgevolgd. Tenslotte wordt niet betwist dat verzoeker 

aanhoudend en zeer nauwgezet door het team van de centrumpsycholoog en artsen wordt opgevolgd. 

 

Hoewel de centrumarts op 2 juli 2018 een nieuw medisch attest ondertekende waar hij verklaarde dat 

verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 van het EVRM, blijkt eveneens 
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dat op aanraden van de centrumarts zelf, voor verzoeker een afspraak werd gemaakt bij een psychiater 

in Kortenberg, die zou beoordelen of verzoeker ’fit-to-fly’ is.  

 

Deze handelswijze is op zijn minst bevreemdend en tegenstrijdig te noemen. Het geeft aan dat de 

centrumarts zelf, ondanks het medisch attest van 2 juli 2018, niet zeker is dat verzoeker medisch 

geschikt is om te reizen. Voor de Raad is dit een indicatie dat de centrumarts een ernstige twijfel 

koestert over de weerslag van de overdracht op de gezondheidstoestand van de betrokkene.  

 

Deze psychiater heeft verzoeker inmiddels onderzocht op 4 juli 2018, maar zijn medisch advies wordt 

niet overgemaakt, noch wordt de Raad ingelicht over de inhoud van dit medisch advies.  

 

Op de zitting van 5 juli 2018 blijkt er nog steeds geen beslissing ‘fit-to-fly’ van de centrumarts 

beschikbaar te zijn.  

 

Hoewel verzoekers psychische problemen reeds tevoorschijn kwamen op 18 juni 2018 en culmineerden 

in een zelfverminking op 25 dan wel 26 juni 2018, blijkt er op minder dan 14 uur van de repatriëring, 

ondanks de aanslepende procedure waarbij aan verwerende partij voldoende tijd werd gegeven, nog 

steeds geen duidelijkheid te zijn over verzoekers medische geschiktheid om te reizen. 

 

Bijgevolg slaagt verwerende partij er niet in om iedere ernstige twijfel –overigens ook geuit door de 

centrumarts zelf, gelet op de historiek- over de weerslag van de overdracht op de gezondheidstoestand 

van verzoeker weg te nemen.  

 

In haar nota met opmerkingen verwijst de verwerende partij naar artikel 32 van de Dublin III-verordening 

en naar het feit dat de Duitse overheden minstens zeven dagen voor de overdracht daarvan in kennis 

zullen worden gesteld, zoals in de bestreden beslissing wordt aangehaald.  

De Raad kan in het rechtsplegingsdossier geen enkel element bespeuren dat toelaat vast te stellen dat 

de Duitse overheden inmiddels in kennis werden gesteld van een geplande overdracht op 6 juli 2018.  

 

De aanslepende procedure die nog steeds niet heeft geleid tot een ‘fit-to-fly’ beslissing, waardoor er nog 

altijd een ernstige twijfel over de weerslag van de overdracht op de gezondheidstoestand van verzoeker 

bestaat, laat de Raad evenmin toe na te gaan of de gezondheidstoestand van verzoeker passend en 

voldoende kan worden beschermd door voorzorgsmaatregelen te treffen en uit te voeren, zoals bedoeld 

in de artikelen 31 en 32 van de Dublin III-verordening.  

De  Raad ziet tevens niet in hoe de verwerende partij  heden gevolg kan geven aan de oproep van de 

Duitse overheden om hen tenminste tien werkdagen voor de overdracht in kennis te stellen van elke 

beperking met betrekking tot de psychische of fysieke gezondheid alsook van specifieke 

voorzorgsmaatregelen die nodig zijn na de overdracht, zoals gevraagd in hun schriftelijke aanvaarding 

van 28 maart 2018.  

Gelet op het gegeven dat een “fit-to-fly” beslissing op minder dan 14 uur van de repatriëring nog steeds 

niet beschikbaar is, worden daardoor bijgevolg ook de procedurele aspecten van artikel 3 van het EVRM 

in het gedrang gebracht, met name de verplichting tot een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek.  

 

Alle voorgaande elementen in acht genomen, lijkt verzoeker bijgevolg in deze fase van het geding een 

verdedigbare grief gegrond op artikel 3 van het EVRM te hebben die de tenuitvoerlegging van de 

Dublin-overdracht in de weg staat.  

 

De nota van verwerende partij laten niet toe anders te besluiten. 

 

Gelet op het voorgaande is het eerste middel in de besproken mate op het eerste gezicht ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde om over te gaan tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden akten is bijgevolg voldaan.  

 

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
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Deze laatste voorwaarde is onder meer vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op 

de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk 

is uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM. Te dezen is dit het geval. 

 

2.5. Uit het geheel van de overwegingen die voorafgaan, volgt dat aan de drie voorwaarden om de 

schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 juni 2018 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), is voldaan. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 juni 2018 tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juli tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 

 


