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 nr. 207 915 van 21 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse oorsprong te zijn, op 27 oktober 2017 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 oktober 2017 tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht op 19 oktober 2017. 

 

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 17 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

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

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart zonder nationaliteit te zijn en van Palestijnse oorsprong, komt samen met zijn 

echtgenote en twee kinderen op 24 augustus 2017 België binnen en dient een asielaanvraag in op 5 

september 2017. 

 

Op 26 september 2017 worden verzoeker en zijn echtgenote gehoord. 

 

Een “hit eurodac” geeft aan dat verzoekers echtgenote op 12 augustus 2017 in Spanje werd 

geregistreerd. 
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Op 6 oktober 2017 verzoekt België de Spaanse autoriteiten om verzoeker en zijn echtgenote en de 

kinderen over te nemen op grond van artikel 18.1, b) van de Verordening 604/2013/EU van het 

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

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

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

ingediend (hierna: de Dublin-III-Verordening). 

 

Op 17 oktober 2017 stemmen de Spaanse autoriteiten in met de terugname van verzoekers echtgenote 

en de kinderen. 

 

Op 17 oktober 2017 stemmen de Spaanse autoriteiten in met de terugname van verzoeker.  

 

Op 19 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

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

 

“(…) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

 

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

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

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

 

naam : D. (…) voornaam : S. (…) geboortedatum : (…).1970 geboorteplaats : B. (…) 

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 artikels 3(2) j° 18(1 

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

De betrokkene, ingezetene van Libanon van Palestijnse herkomst, staatsburger van Syrië, diende op 

05.09.2017 een verzoek voor internationale bescherming in samen met zijn echtgenote en hun 2 

kinderen, geboren in 2009 en 2016. Hij legde daarbij de volgende documenten voor : een rijbewijs met 

nummer (…), afgegeven op 09.08.2017 en geldig tot 01.07.2020, een identiteitskaart met nummer (…), 

afgegeven op 25.11.2016, een op 09.12.2008 afgegeven huwelijksakte en een op 10.05.2000 

afgegeven geboorteakte. 

Het onderzoek van de vingerafdrukken van de betrokkene toont aan dat zijn echtgenote op 13.08.2017 

een beschermingsverzoek indiende in Spanje (luchthaven van Madrid). 

De betrokkene werd gehoord op 26.09.2017 en verklaarde dat hij op 11.08.2017 met zijn gezin van 

Libanon naar Turkije vloog. 

Van Turkije vloog hij de volgende dag naar Spanje, waar hij op 13.08.2017 op de luchthaven van Madrid 

internationale bescherming vroeg. Volgens zijn verklaringen werd hij vervolgens door een door de 

instanties geregelde taxi naar een opvangfaciliteit -volgens de betrokkene een soort hotel- gebracht. Op 

23.08.2017 verliet de betrokkene Spanje en vervolgde zijn weg naar België. 

De betrokkene stelde dat zijn vingerafdrukken in Spanje werden geregistreerd. Hij ontkende dat hij 

internationale bescherming vroeg in Spanje. 

De betrokkene verklaarde gehuwd te zijn. Zijn echtgenote vroeg ook internationale bescherming op 

16.08.2017. Hij stelde geen in België verblijvende familieleden te hebben, maar maakte gewag van 2 in 

Nederland verblijvende broers. 

Op 06.10.2017 werd een verzoek voor de terugname van de betrokkene gericht aan de Spaanse 

instanties. Dit verzoek werd op 17.10.2017 met toepassing van artikel 18(1 )b van Verordening 

604/2013 ingewilligd. 

De betrokkene stelde dat hij besloot internationale bescherming te vragen in België omdat hij hoorde dat 

België Palestijnse vluchtelingen helpt. Hij uitte verzet tegen een overdracht aan Spanje omdat België 

zijn doel was en hij en zijn gezin op de luchthaven van Madrid niet goed werden ontvangen. 
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Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door 

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

indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). 

Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht 

rekening houdende met de algemene situatie in die lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn 

aan de situatie van de over te dragen persoon. 

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

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

kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (Mohammed v. 

Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013). 

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

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

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

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

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

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

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

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

die context dat in Verordening 343/2003 en heden Verordening 604/2013 de criteria en de 

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

van een verzoek voor internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker 

werd 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 volgt daaruit niet dat elke schending van een 

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

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

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

bepalingen van Verordening 343/2003 indien zijn 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. 

Dat België van in het begin het doel van de betrokkene was doet geen afbreuk aan de 

verantwoordelijkheid van Spanje. Zoals reeds aangehaald zijn de loutere persoonlijke appreciatie van 

een lidstaat of de wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven onvoldoende grond voor de 

toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

De betrokkene stelde dat hij en zijn gezin niet goed werden ontvangen op de luchthaven van Madrid. Hij 

voerde aan dat zijn jongste kind ziek was, maar dat ze geen medische zorgen kregen. De echtgenote 

van de betrokkene maakte tijdens haar verhoor melding van hetzelfde feit en voegde toe dat de politie 

niet vriendelijk was en de kwaliteit van het eten slecht was. We zijn van oordeel dat deze feiten niet van 

die aard zijn dat dient te worden besloten dat een overdracht aan Spanje een blootstelling aan 

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

EU- Handvest impliceert. 

We merken op dat de betrokkene tijdens het verhoor verder geen gewag maakte van concrete 

ervaringen, 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 volgens hem wijzen op een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die 

een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. De betrokkene 

is in België met zijn echtgenote en hun kinderen, respectievelijk geboren op 14.11.2009 en 11.01.2016. 
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Indien met verwijzing naar de uitspraak van het EHRM in de zaak Tarakhel v. Zwitserland (EHRM, 

04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland) zou worden aangevoerd dat de betrokkene als lid van 

een gezin met jonge kinderen een kwetsbaar profiel kent en dat vanwege deze reden een positieve 

verplichting bestaat aan Spanje bijkomende garanties te vragen betreffende de modaliteiten van de 

opvang zijn we van oordeel dat de bevindingen van het EHRM in de zaak Tarakhel niet zonder meer 

kunnen worden getransponeerd op deze zaak. De situatie in Italië kan ons inzien geenszins worden 

vergeleken met die in Spanje, dat in tegenstelling met Italië niet wordt geconfronteerd met een instroom 

van immigranten. We zijn tevens van oordeel dat op grond van bronnen betreffende de situatie van 

verzoekers van internationale bescherming in Spanje bezwaarlijk kan worden gesteld dat Spanje 

onvoldoende opvangcapaciteit kent. Verder zijn er geen redenen om aan te nemen dat de betrokkene 

en zijn gezin dreigen te worden gescheiden en terecht te komen in opvang, die ongeschikt is voor een 

gezin met kinderen. De Spaanse instanties stemden op 17.10.2017 in met de terugname van de 

betrokkene met toepassing van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 : "De verantwoordelijke lidstaat 

is verplicht b) een verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat 

heeft ingediend of die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 

23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen". Hieromtrent verwijzen we ook naar artikel 

18(2), §1 van Verordening 604/2013 : "In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden 

behandelt de verantwoordelijke lidstaat het verzoek om internationale bescherming of rondt hij de 

behandeling van het verzoek af. Dit betekent dat de Spaanse instanties na overdracht van de 

betrokkene het onderzoek van zijn verzoek zullen kunnen hervatten. De Spaanse instanties zullen dit 

verzoek tot internationale bescherming onderzoeken en afronden en de betrokkene niet verwijderen 

naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf 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 en de door de wet voorziene 

bijstand en opvang verkrijgen. Spanje ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij 

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

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

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

autoriteiten onderwerpen verzoeken voor internationale bescherming aan een individueel onderzoek en 

kennen 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 instanties 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 situatie van verzoekers van internationale bescherming werd belicht in onder meer het rapport van 

Hana Cheikh Ali en Miguel Angel Hurtado(“Dublin II Regulation National Report - European network for 

technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation - Spain, 20.06.2012) en het rapport 

van Nils Muiznieks, mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa ( "Report by Nils Muiznieks, 

Commissioner for Human Rights of the Council of Europa Following his visit to Spain from 3 to 7 Juni 

2013", Straatsburg, 09.10.2013). Een recente bron is het geactualiseerde rapport betreffende Spanje 

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

"Asylum Information Database" (Magdalena Queipo de Llano en Jennifer Zuppiroli, "Asylum Information 

Database - National Country Report - Spain", laatste update op 25.05.2017, verder AIDA-rapport 

genoemd, een kopie wordt toegevoegd aan het administratief dossier). Lezing van dit rapport leidt niet 

tot het besluit dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in Spanje dermate structurele 

tekortkomingen vertonen dat verzoekers 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 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het 

loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten in verband met de 

opvang en behandeling van verzoekers in Span je is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te 

komen. 

De betrokkene stelde geen gezondheidsproblemen te kennen. We merken op dat hij in het kader van 

zijn verzoek voor internationale bescherming geen attesten of andere elementen aanbracht, die 

aanleiding geven te stellen dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht zouden verhinderen 

of dat de betrokkene bij overdracht aan Spanje vanwege redenen van gezondheid risico zou lopen op 

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

van het EU-Handvest. Bovendien zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat de betrokkene 

in Spanje in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming niet de nodige zorgen zal 

kunnen verkrijgen. 
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Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat niet aannemelijk werd 

gemaakt dat de betrokkene 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 besloten dat er geen grond is voor de behandeling van 

de verzoek voor internationale bescherming 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 verzoek voor internationale bescherming, 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 artikels 3(2) j° 18(1)b 

van Verordening 604/2013. 

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

binnenkomstdocumenten. 

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

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

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

bij de bevoegde Spaanse instanties. 

(…)” 

 

Ten opzichte van verzoekers echtgenote en kinderen wordt op dezelfde dag een beslissing genomen tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Het beroep tegen 

deze beslissing is gekend onder het rolnummer 211 913. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 199 575 van 12 februari 2018 wordt het beroep tegen 

deze beslissing verworpen. 

 

Op 30 maart 2018 delen de Belgische autoriteiten aan Spanje mee dat de overdracht wordt uitgesteld, 

dat verzoeker en zijn gezin zijn ondergedoken en dat gevraagd wordt om de termijn voor overdracht te 

verlengen tot achttien maanden, overeenkomstig artikel 29.2 van de Dublin-III-Verordening. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig 

in kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

2.2. Op 10 november 2017 dient verzoeker een aanvullende nota in met daarbij een attest van dokter 

van L.- I.F. van 7 november 2017. 

 

Deze stukken zijn de verwerende partij niet kenbaar gemaakt voor het nemen van de bestreden 

beslissing. Het procedurereglement van de Raad voorziet niet in de mogelijkheid van het neerleggen 

van bijkomende stukken nadat het verzoekschrift is ingediend. Derhalve dienen deze stukken uit de 

debatten te worden geweerd met het oog op de rechten van verdediging van de verwerende partij. 

Bovendien dient de Raad zich bij de beoordeling van de zaak in het kader van zijn wettigheidstoetsing te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“IN RECHTE 

In casu heeft de Belgische overheid geen enkele minstens een ontoereikende afweging gemaakt van de 

belangen van het kind bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing, hoewel deze uitdrukkelijk 

melding maakt van de aanwezigheid van de twee minderjarige kindjes. Zoals hierna zal blijken is de 

bestreden beslissing strijdig met art. 6, art. 3. en art. 17 Vo 604/2013, alsook met art. 3 en art. 8 EVRM. 

Risico op stopzetting van de opvang hangende de asielprocedure : 

Volgens het Spaanse opvangsysteem mag de asielzoeker slechts 18 maanden worden opgevangen, 

verlengbaar tot 2 jaar voor kwetsbare asielzoekers: 

The reception system is independent from the evolution or the duration of the asylum procedure, as it 

foresees a rigid 18-month assistance and financial support. This can reach a maximum of 24 months for 

vulnerable cases (AIDA, p. 39) 
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Vrij vertaald : « Het opvangsysteem is onafhankelijk van de duur van de asielprocedure, en voorziet in 

een maximale duur van 18 maanden opvang en financiële ondersteuning. Dit kan worden verlengd ttot 

maximum 24 maanden voor kwetsbare gevallen.” 

Echter de duur van de asielprocedure kan langer oplopen dan 2 jaar, waardoor asielzoekers dreigen 

terecht te komen in een onmenselijke en vernederende situatie. De gemiddelde duur voor de 

beroepsprocedure alleen al kan oplopen tot jaar: 

“2. Average processing time for the appeal body to make a decision: 1-2 years “ 

Vrij vertaald: “Gemiddelde behandelingstijd van een beroepsinstantie : 1-2 jaar” 

Risico op gebrekkige scholing: 

In Spanje dreigen de minderjarige asielzoekers een ernstige achterstand te ontwikkelen op educatief 

vlak. Met name heeft Spanje, als enige van de in de studie bestudeerde lidstaten, geen aangepaste 

« Almost all 14 Member States under consideration have arranged for special support classes to help 

asylum-seeking en refugee children follow or join regular classes. The exceptions are Bulgaria, Slovakia 

en Spain, where children are enrolled in regular classes without any additional systematic support 

beyond NGO-run language classes and tutoring. » 

« Challenges affecting the education system : …- language barriers (Greece and Spain) » 

Vrij vertaald : « Bijna alle 14 bestudeerde lidstaten hebben bijzondere aansluitingsklassen voor jonge 

asielzoekers en vluchtelingen. De uitzonderingen zijn Bulgarije, Slovakije en Spanje, waar de kinderen 

worden ingeschreven in de gewone klassen zonder enige bijkomende systematische ondersteuning, 

behoudens taallessen van NGO’s.” “Uitdagingen voor het onderwijssysteem: ….-taalbarrières 

(Griekenland en Spanje)” (Zie Current migration situation in the EU: Education, Mei 2017, European 

Union: European Agency for Fundamental Rights, p 8 + p 11) 

Risico op gebrekkige medische begeleiding: 

Het gezin is gevlucht ingevolge het aanhoudende geweld in hun vaderland. De minderjarige kinderen 

werden geconfronteerd met erg traumatiserende ervaringen, waarbij hun huis werd vernield ingevolge 

de bombardementen. 

Although access to special treatment and the possibility to receive treatment from psychologists and 

psychiatrists is free and guaranteed, it should be highlighted that in Spain there are no specialised 

structures for victims of severe violations and abuses like the ones faced by asylum seekers escaping 

war, indiscriminate violence or torture. There are no specialised medical centres that exclusively and 

extensively treat these particular health problems. (AIDA, p. 48) 

Vrij vertaald: “Hoewel de toegang tot gespecialiseerde behandelingen en de mogelijkheid tot 

behandeling door psychologen en psychiaters gratis is en gegarandeerd wordt, moet niettemin worden 

aangekaart dat er geen speciale instellingen zijn in Spanje voor de behandeling van slachtoffers van 

ernstige mensenrechtenschendingen, zoals diegene die asielzoekers meemaken die vluchten voor de 

oorlog, willekeurig geweld en foltering. Er zijn geen gespecialiseerde centra die hiermee bezit zijn op 

een exclusieve en gespecialiseerde basis.” 

Health and access to health services 

48. … The Committee is concerned however, that the problems related to the high prevalence of 

emotional and psychosocial disorders have not been adequately addressed. … 

Vrij vertaald: 

Gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg: 48. Het Committee is niettemin bezorgd dat de 

problemen die voortvloeien uit de talrijk aanwezige emotionele en psychosociale stoornissen niet 

adequaat worden aangepakt. 

49. The Committee recommends that the State party develop a national child mental health policy, 

include the promotion of positive mental health and emotional well-being, as well as prevention of 

common mental health problems in schools, primary health-care treatment and development of teams of 

specialized child mental health professionals to serve children in need in outpatient and inpatient 

services (zie Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention : 

Convention on the Rights of the Child : concluding observations : Spain, 3 November 2010, UN 

Committee on the Rights of the Child (CRC), p. 11-12) 

Vrij vertaald: “49. Het Committee beveelt de lidstaat aan om een nationaal beleid te ontwikkelen voor de 

mentale gezondheid van kinderen, met inbegrip van de promotie van de geestelijke gezondheidszorg, 

alsook de preventie van de gebruikelijke mentale gezondheidsproblemen in scholen, de 

gezondheidszorg op het eerste niveau, en de ontwikkeling van gespecialiseerde teams voor mentale 

problemen bij kinderen om de kinderen beter te helpen. 

Aldus is de overdracht van de minderjarige kinderen van verzoeker naar Spanje strijdig met art. art. 6, 

art. 3. en art. 17 Vo 604/2013, alsook met art. 3 en art. 8 EVRM. Het spreekt voor zich dat dat niet alleen 

de kinderen doch ook hun beide ouders samen dienen te blijven in België (art. 6, 10 en 11 Vo 604/2013 

en art. 8 EVRM). 

Risicovolle zwangerschap: 
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De bestreden beslissing is verder strijdig met art. 4 Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en met art. 3 EVRM omwille van de volgende redenen. 

Mevrouw A. (…) is zwanger. De bevalling is voorzien is voorzien voor 09/06/2018. De bevalling vertoont 

complicaties: 

Zie attest van de behandelde arts van 24/10/2017: “Mevrouw A. G. (…) is zwanger. De theoretische 

datum voor de geboorte is voorzien op 09/06/2018. De patiënte is dus momenteel 7 weken en 3 dagen 

ver. Het betreft een zwangerschap met zeer hoog risico. (neonataal overlijden en antecedenten.” 

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. 

75 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 

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: 

81 Daartoe moet de overdragende lidstaat die overdracht aldus kunnen organiseren dat de betrokken 

asielzoeker tijdens het vervoer wordt vergezeld door bekwaam medisch personeel dat over de nodige 

uitrusting, middelen en geneesmiddelen beschikt, teneinde achteruitgang van zijn gezondheid of 

gewelddadig gedrag van de betrokkene ten aanzien van zichzelf of derden te voorkomen. 

85 Daarentegen moeten de autoriteiten van de betrokken lidstaat, indien 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 zal inhouden op een aanzienlijke en onomkeerbare 

achteruitgang van zijn gezondheidstoestand, de uitvoering van de overdracht van die persoon 

opschorten zolang hij door zijn toestand niet in staat is een dergelijke overdracht te ondergaan. 

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. 
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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 maakt Mevrouw A. (…) een medisch attest over, waaruit blijkt dat haar zwangerschap risicovol 

is. 

Een overdracht naar Spanje binnen de voorziene termijn van 6 maanden is aldus niet mogelijk, zodat de 

Belgische staat zich dient bevoegd te verklaren. 

Aldus is de overdracht van Mevrouw A. (…) naar Spanje strijdig met art. 3 en art. 8 EVRM. Het spreekt 

voor zich dat dat niet alleen Mevrouw doch ook haar echtgenoot en hun kinderen samen dienen te 

blijven in België (art. 6, 10 en 11 Vo 604/2013 en art. 8 EVRM).” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- de artikelen 3, 6 en 17 van de Dublin III-verordening ;  

- de artikelen 3 en 8 EVRM.  

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de bestreden beslissing 

geen enkele toereikende afweging zou hebben gemaakt van de belangen van het kind. De verzoekende 

partij voert aan dat er een reëel risico is op stopzetting van de opvang hangende de asielprocedure. 

Tevens wordt gewag gemaakt van een risico op gebrekkige scholing voor de kinderen, dan wel een 

gebrekkige medische begeleiding. Tot slot wordt gewezen op een voorgehouden risicovolle 

zwangerschap van de echtgenote.  

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.  

Verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

op 13.08.2017 reeds een asielaanvraag indiende te Spanje, zodat door de Belgische autoriteiten geheel 

terecht een terugnameverzoek aan de Spaanse asielinstanties werd gericht.  

Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de Spaanse asielinstanties uitdrukkelijk 

in toepassing van artikel 18.1.b van de Dublin III-verordening erkenden dat zij inderdaad 

verantwoordelijk zijn voor de verdere behandeling van de asielaanvraag van de verzoekende partij. 

Vervolgens -en zulks vindt steun in de bijzonder omstandige motivering van de bestreden beslissing- 

werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging echter op gedegen wijze nagegaan of er een reëel risico bestaat op een schending 

van artikel 3 EVRM of artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de EU, indien de 

verzoekende partij inderdaad aan Spanje zou worden overgedragen.  

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging diende evenwel te worden vastgesteld dat op basis van de door de verzoekende partij 

aangehaalde argumenten en de objectieve vaststellingen uit gezaghebbende verslagen niet aannemelijk 

wordt gemaakt dat de verzoekende partij in Spanje inderdaad een reëel risico zou lopen op blootstelling 

aan omstandigheden dewelke een inbreuk zouden maken op artikel 3 EVRM of artikel 4 van het 

Handvest van de grondrechten van de EU.  

Specifiek voor wat betreft de opvang van asielzoekers werd door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging op basis van 

objectieve bronnen vastgesteld dat Spanje voldoende opvangcapaciteit voor asielzoekers kent en 

allerminst geconfronteerd wordt met een enorme instroom aan asielzoekers (anders dan bijvoorbeeld 

Italië).  

Het loutere feit dat het opvangsysteem niet zou voorzien in onbeperkte steun en bijstand, doch in tijd 

beperkt zou zijn, volstaan niet om te besluiten tot een risico op schending van artikel 3 EVRM, nu de 

verzoekende partij volstrekt niet aannemelijk maakt dat haar asielaanvraag door de Spaanse 

asielinstanties niet binnen de gestelde termijnen zou worden behandeld.  
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De verzoekende partij steunt zich op het AIDA-rapport ten einde aan te voeren dat de opvang gebrekkig 

zou zijn, doch dienaangaande moet worden benadrukt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging eveneens voormelde bron heeft 

gehanteerd.  

Verweerder benadrukt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging niet blind blijft voor gebeurlijke tekortkomingen in de Spaanse 

asielprocedure, doch dat op basis van het geheel aan objectieve informatie kan worden besloten dat er 

sprake is van dermate structurele tekortkomingen zodat een overdracht aan Spanje per definitie zou 

moeten worden uitgesloten.  

In een volgend onderdeel van het enig middel meent de verzoekende partij dat in Spanje een 

gebrekkige scholing voor haar minderjarige kinderen dreigt.  

Dienaangaande moet evenwel worden benadrukt dat uit het door de verzoekende partij aangehaalde 

citaat van een verslag nergens blijkt dat de kinderen in Spanje geen scholing zouden kunnen bekomen. 

Het loutere feit dat niet wordt voorzien in bijzondere ondersteuning, doet niets af aan het feit dat de 

verzoekende partij zelf uitdrukkelijk erkent dat taallessen beschikbaar zijn voor de minderjarige 

kinderen.  

De loutere verwijzing naar het feit dat Spanje als één van de weinige Europese lidstaten niet voorziet in 

speciale ondersteuningsklassen voor minderjarige nieuwkomers, volstaat niet om te besluiten dat de 

scholing van de kinderen van de verzoekende partij gebrekkig zou zijn in Spanje. 

Terwijl de verwijzing naar vermeende gebrekkige medische begeleiding weinig ernstig is, nu de 

verzoekende partij op geen enkel eerder moment melding maakte van gebeurlijke 

gezondheidsproblemen in hoofde van zichzelf of de kinderen.  

Doch zelfs indien moet worden aangenomen dat de minderjarige kinderen inderdaad getraumatiseerd 

zouden zijn door gebeurtenissen in het land van herkomst én hiervoor medische begeleiding 

noodzakelijk zou zijn, dan nog moet worden dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging terecht wordt vastgesteld dat er geen redenen 

zijn om aan te nemen dat de verzoekende partij in Spanje - in de hoedanigheid als asielzoeker- niet de 

nodige behandelingen of zorgen zou kunnen bekomen.  

Verweerder stelt vast dat uit het door de verzoekende partij aangehaalde citaat van het AIDA-rapport 

ook uitdrukkelijk blijkt dat er inderdaad toegang is tot gespecialiseerde behandelingen én gratis toegang 

tot psychologen en psychiaters. Het loutere feit dat er geen specifieke specialisatie is inzake de 

behandeling van slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen, volstaat allerminst om te 

besluiten dat de verzoekende partij, dan wel haar minderjarige kinderen in Spanje gebrekkige medische 

begeleiding zouden krijgen.  

Terwijl toch moet worden benadrukt dat de verzoekende partij ten tijde van haar verhoord door de 

Dienst Vreemdelingenzaken geen enkel gewag maakte van het feit dat haar kinderen nog ernstige 

gevolgen dragen van gebeurlijke traumatische ervaringen. Het heeft er alle schijn van dat de kritiek van 

de verzoekende partij louter is geconstrueerd in functie van kritische bedenkingen, dewelke men heeft 

aangetroffen in het AIDA-rapport.  

In dit kader herhaalt verweerder nogmaals dat het loutere feit dat kritische kanttekeningen kunnen 

worden gemaakt bij de opvang en behandeling van asielzoekers in Spanje, zulks an sich niet volstaat 

om te besluiten dat elke overdracht aan Spanje gelijkstaat met een onmenselijke of vernederende 

behandeling.  

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.  

Tot slot verwijst de verzoekende partij op het feit dat de echtgenote zwanger is en de zwangerschap 

bovendien complicaties zou vertonen. De verzoekende partij verwijst daartoe naar een medisch attest 

dat dateert van na het nemen van de bestreden beslissing.  

Verweerder benadrukt dat de loutere zwangerschap van de echtgenote, zelfs met gebeurlijke 

complicaties, niet verhindert dat de verzoekende partij samen met de echtgenote -in het huidige vroege 

stadium van de zwangerschap- aan de Spaanse autoriteiten zou worden overgedragen.  

Er kan nogmaals worden gewezen op het feit dat de verzoekende partij zelf uitdrukkelijk erkent dat er 

toegang is tot gespecialiseerde behandelingen in Spanje. Terwijl ook door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging op basis van 

gezaghebbende internationale verslagen werd vastgesteld dat er geen reden is om aan te nemen dat de 

verzoekende partij en/of de echtgenote niet de nodige zorgen in Spanje zouden kunnen verkrijgen.  

De verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie is niet dienstig, nu de verzoekende partij volkomen 

in gebreke blijft om aan te tonen dat een overdracht naar Spanje aanzienlijke en onomkeerbare 

gevolgen zou hebben. De echtgenote van de verzoekende partij zal zich in Spanje gedurende de 

risicovolle zwangerschap immers eveneens kunnen laten opvolgen, terwijl nergens blijkt dat het an sich 

zou uitgesloten zijn om in het huidige vroege stadium van de zwangerschap nog te reizen.  
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De rechtspraak waar de verzoekende partij naar verwijst is volstrekt niet toepasbaar op haar eigen 

situatie.  

De verzoekende partij neemt haar eigen wensen voor werkelijkheid waar zij op basis van het door haar 

voorgelegde medische attest dd. 27.10.2017 besluit dat een overdracht naar Spanje binnen de 

voorziene termijn van zes maanden onmogelijk zou zijn. Zulks blijkt eenvoudigweg nergens uit het door 

de verzoekende partij voorgelegde medische attest, waaruit hooguit kan worden afgeleid dat nauwe 

medische opvolging vereist zal zijn.  

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt evenwel dat -en de verzoekende partij beaamt zulks 

middels een citaat in haar inleidend verzoekschrift- dat de nodige medische zorgen in Spanje zullen 

kunnen worden bekomen.  

Verzoekende partij laat na aan de hand van concrete elementen aannemelijk te maken dat er in diens 

hoofde een reëel risico is om het slachtoffer te worden van een schending van artikel 3 EVRM.  

De verwerende partij benadrukt de zware bewijslast die rust op een vreemdeling die een schending van 

art. 3 EVRM inroept, waarbij door de vreemdeling ernstige en duidelijke redenen dienen te worden 

voorgelegd om het risico als omschreven in art. 3 EVRM aannemelijk te kunnen maken (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 verzoekende 

partij zelf, die er niet in slaagt een concrete aanwijzing te geven dat zijzelf slecht zou zijn behandeld in 

Spanje. Terwijl anderzijds uit de stukken van het dossier blijkt dat er evenmin reden is om aan te nemen 

dat de verzoekende partij naar de toekomst toe risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 

EVRM.  

Het is exemplarisch dat, gelet op de zware bewijslast van artikel 3 van het EVRM, verzoekende partij 

geen enkele aanwijzing naar voren brengt dat zij in Spanje slecht zou zijn behandeld, terwijl zij evenmin 

aannemelijk maakt dat zulks naar de toekomst toe wel het geval zal zijn.  

Dit wordt ook in de bestreden beslissing duidelijk gemotiveerd.  

Zie ook:  

“(…) blijkt dat de enige reden die zij opgaf om niet terug te moeten keren naar Oostenrijk, te maken had 

met het feit dat haar familie ook onderweg zou zijn naar België en zij om dez reden liever in België zou 

verblijven. (…) Gelet op voormelde verklaring is de verzoekende partij weinig ernstig waar zij op heden 

in haar verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor de eerste maal een 

waslijst aan vermeende tekortkomingen van het Oostenrijkse asielsysteem aanhaalt.” (R.v.V. nr. 

151.988 dd. 08.09.2015)  

Verder laat de verweerder gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt begrepen, 

“die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard 

wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot VANHEULE, D.).  

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven”.  

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu de verzoekende partij 

ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt.  

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit dat art. 3 EVRM kan worden 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, …).  

Bovendien dient te worden vastgesteld dat de door verzoekende partij voorgehouden schending van art. 

3 EVRM niet rechtstreeks voortvloeit uit de bestreden beslissing, doch uit de beweerde behandeling die 

zij zou ondergaan in Spanje. Terwijl opnieuw dient te worden benadrukt dat verzoekende partij haar 

rechten in Spanje dient uit te putten en zich desgevallend aldaar tot de bevoegde autoriteiten dient te 

wenden.  

In zoverre de verzoekende partij nog verwijst naar een schending van artikel 8 EVRM, merkt verweerder 

op dat de bestreden beslissing allerminst tot gevolg heeft dat de gezinscel van de verzoekende partij zal 

worden verbroken.  

Terwijl uit de stukken van het dossier, alsook uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing, 

afdoende blijkt dat het gezin van de verzoekende partij in Spanje zal kunnen worden opgevangen én 

desgevallend de nodige medische begeleiding zal kunnen bekomen, alsook dat scholing voor de 

minderjarige kinderen mogelijk is.  

Een schending van artikel 8 EVRM kan geenszins worden aangenomen.  
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De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van 

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

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1.1. Artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 

13 mei 1955 (hierna: EVRM) bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

verzoekende partij (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

218). Artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) betreft 

een gelijkaardige bepaling. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 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). 

 

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden waarop het systeem 

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

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

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

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

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

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

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

Wanneer lidstaten de Dublin-verordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor overdracht 

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

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

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

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

Griekenland, par. 342). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het 

EVRM kan betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke 

waardigheid (EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 

220). 

 

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

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

 

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

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een gedwongen 
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terugkeer van verzoekende partij naar Italië te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene 

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

2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (c)). 

 

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

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

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

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

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Waar verzoekende partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch wordt 

blootgesteld aan een praktijk van slechte behandeling, zal de bescherming van artikel 3 van het EVRM 

in werking treden wanneer zij aantoont dat er ernstige redenen bestaan om het bestaan van de praktijk 

in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (EHRM 11 oktober 

2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (e)). Dit zal worden onderzocht in het licht van het relaas 

van de 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). Het gegeven dat een grote groep van asielzoekers zich in dezelfde situatie 

bevindt als verzoekende partij, doet geen afbreuk aan het individueel karakter van het risico indien het 

voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 

in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan haar geval, moet 

de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze omstandigheden te gepasten 

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

verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk 

maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel 

risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 

99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

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

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

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

2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; EHRM 30 

oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). Er rust op de verwerende partij, bij het 

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

verrichten van gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 388). 

 

3.3.1.2. De Raad benadrukt dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, waarvan de Dublin-III-

Verordening deel van uitmaakt, berust op wederzijds vertrouwen tussen de Lidstaten. Er wordt dan ook 

in eerste instantie uitgegaan van een sterk vermoeden dat de behandeling van asielzoekers in elke 

lidstaat in overeenstemming is met de eisen van het Handvest, met het Verdrag van Genève en met het 

EVRM. 

 

Het Hof van Justitie heeft evenwel benadrukt dat de overdracht van asielzoekers in het kader van het 

Dublinsysteem in bepaalde omstandigheden onverenigbaar kan zijn met het verbod van artikel 4 van het 

Handvest. Zo is het niet uitgesloten dat de werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 

de praktijk in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof heeft geoordeeld dat 

een asielzoeker een ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van dat artikel 

zou lopen in het geval van overdracht aan een lidstaat waarvan ernstig moet worden gevreesd dat het 

systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers er tekortschieten. Op 

grond van het in dat artikel neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een 
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lidstaat verrichten in het kader van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het 

bestaan van dergelijke tekortkomingen in die lidstaat (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken C-

411/10 en 493/10). 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

Verder heeft het Hof van Justitie bevestigd dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor 

systeemfouten in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, een 

asielzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin-III-Verordening in 

omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel en bewezen risico inhoudt dat de 

betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 

van het Handvest. Dit vereist een onderzoek naar individuele elementen die een overdracht in de weg 

staan. Zulk onderzoek doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel en het vermoeden 

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

Verordening houdt evenwel niet in dat de overdragende Lidstaat in zulke omstandigheden gehouden is 

om toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule (HvJ 16 februari 2017, C-578/16 PPU).  

 

3.3.1.3. In casu gaat de Raad na of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de 

asielprocedure en de opvangomstandigheden voor asielzoekers in Spanje en in het licht van de 

specifieke situatie van verzoeker als Dublin-terugkeerder, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te 

nemen dat hij bij terugname door Spanje zal worden blootgesteld aan een schending van artikel 3 van 

het EVRM en van artikel 4 van het Handvest. 

 

3.3.1.3.1. Verzoeker laat gelden dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris geen enkele, 

minstens een ontoereikende, afweging heeft gemaakt van de belangen van het kind bij het uitvaardigen 

van de bestreden beslissing, hoewel uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van de 

twee minderjarige kinderen.  

 

Er wordt evenwel op gewezen dat in de bestreden beslissing met betrekking tot de belangen van het 

kind het volgende wordt uiteengezet:  

 

“De betrokkene is in België met zijn echtgenote en hun kinderen, respectievelijk geboren op (…)2009 en 

(…)2016. Indien met verwijzing naar de uitspraak van het EHRM in de zaak Tarakhel v. Zwitserland 

(EHRM, 04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland) zou worden aangevoerd dat de betrokkene 

als lid van een gezin met jonge kinderen een kwetsbaar profiel kent en dat vanwege deze reden een 

positieve verplichting bestaat aan Spanje bijkomende garanties te vragen betreffende de modaliteiten 

van de opvang zijn we van oordeel dat de bevindingen van het EHRM in de zaak Tarakhel niet zonder 

meer kunnen worden getransponeerd op deze zaak. De situatie in Italië kan ons inzien geenszins 

worden vergeleken met die in Spanje, dat in tegenstelling met Italië niet wordt geconfronteerd met een 

instroom van immigranten. We zijn tevens van oordeel dat op grond van bronnen betreffende de situatie 

van verzoekers van internationale bescherming in Spanje bezwaarlijk kan worden gesteld dat Spanje 

onvoldoende opvangcapaciteit kent. Verder zijn er geen redenen om aan te nemen dat de betrokkene 

en zijn gezin dreigen te worden gescheiden en terecht te komen in opvang, die ongeschikt is voor een 

gezin met kinderen.” 

 

Mede gelet op hetgeen hieronder wordt uiteengezet maakt verzoeker niet aannemelijk dat deze 

motivering niet afdoende zou zijn. Volledigheidshalve wordt ook opgemerkt dat de kinderen vermeld 

worden in de beslissing genomen ten opzichte van de moeder. 

 

3.3.1.3.2. Verzoeker werpt onder verwijzing naar pagina 39 van het AIDA-rapport op dat volgens het 

Spaans opvangsysteem een asielzoeker slechts achttien maanden wordt opgevangen, hetgeen voor 

kwetsbare asielzoekers wordt verlengd tot twee jaar. Verzoeker voert aan dat de duur van de 

asielprocedure evenwel langer kan duren dan twee jaar waardoor asielzoekers dreigen terecht te komen 



  

 

 

X - Pagina 14 

in een onmenselijke en vernederende situatie. Verzoeker merkt op dat de gemiddelde duur voor de 

beroepsprocedure alleen al kan oplopen tot een jaar.  

 

De Raad benadrukt dienaangaande vooreerst dat volgens het EHRM socio-economische of humanitaire 

omstandigheden, zoals gebreken in de opvangvoorzieningen, in het land van bestemming enkel 

aanleiding kunnen geven tot de verplichting om de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen, 

in zeer uitzonderlijke omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn 

(EHRM 2 april 2013, nr. 27725/10, Samsam Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 114). 

 

Verzoeker beroept zich te dezen op een zeer algemene toestand, die alle asielzoekers in Spanje (kan) 

treffen, met name het gegeven dat het opvangsysteem in Spanje slechts voorziet in opvang en 

financiële ondersteuning voor maximaal achttien maanden (24 maanden voor kwetsbare asielzoekers) 

en dit onafhankelijk van de duur van de asielprocedure. In het door verzoeker geciteerde AIDA-rapport 

wordt enkel gesproken over het wettelijke en theoretische kader inzake het Spaanse opvangsysteem 

voor asielzoekers. Zo wordt op pagina 49 van het AIDA-rapport gesteld: “Material reception conditions 

under national legislation on asylum are the same for every asylum seeker, no matter the profile or the 

type of asylum procedure applicants are subject to. The reception system is independent from the 

evolution or the duration of the asylum procedure, as it foresees a rigid 18-month assistance and 

financial support. This can reach a maximum of 24 months for vulnerable cases (see section on Special 

Reception Needs).” (vertaald: De materiële opvangvoorzieningen onder nationaal recht zijn recht zijn 

dezelfde voor elke asielzoeker, ongeacht het profile of type van asielprocedure. Het opvangsysteem is 

onafhankelijk van de duur van de asielprocedure, nu het voorziet in een rigide achttien maanden 

bijstand en financiële steun. Voor kwetsbare gevallen kan dit tot een maximum van 24 maanden worden 

gebracht.) Het rapport van Amnesty International heeft het dan weer over een ongedefinieerde periode 

gedurende dewelke de asielzoeker gerechtigd is op toegang tot ondersteuning door de staat. Hiermee 

wordt echter niet aangetoond dat er in Spanje een daadwerkelijke praktijk bestaat dat asielzoekers na 

achttien maanden elke mogelijkheid tot ondersteuning, desgevallend door een ngo of op lokaal niveau, 

verliezen en dat zij geheel aan hun lot worden overgelaten. Met de voormelde loutere citaten maakt 

verzoeker dan ook niet concreet aannemelijk dat hij als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, in de 

praktijk een reëel risico loopt om ongeacht de stand van zijn asielprocedure na achttien maanden 

zonder enige opvang of ondersteuning te vallen. 

 

Bovendien wordt in het door verzoeker geciteerde rapport bevestigd dat de door de staat 

georganiseerde opvang en financiële ondersteuning in elk geval gedurende achttien maanden zijn 

gegarandeerd. 

 

De Raad stelt vast dat het niet ter betwisting staat dat verzoeker in de ontvangende lidstaat, Spanje, 

gedurende minstens achttien maanden recht zal hebben op opvang en/of financiële ondersteuning. De 

kwaliteit van deze opvangvoorzieningen of ondersteuning wordt evenmin ter discussie gesteld. 

Verzoeker maakt met zijn louter algemeen en hypothetisch betoog niet concreet aannemelijk dat er een 

zeer grote kans is dat zijn asielprocedure langer zal duren dan achttien maanden. Nog minder toont hij 

aan dat hij niet in de mogelijkheid zal zijn om via arbeid te voorzien in zijn basisbehoeften. Verzoeker zal 

vanaf de zevende maand na zijn verzoek om internationale bescherming in elk geval recht hebben op 

toegang tot de arbeidsmarkt (AIDA-rapport, p. 46). Verzoeker toont ook niet concreet aan dat hij in de 

praktijk in Spanje geheel aan zijn lot zal worden overgelaten indien hij na achttien maanden nog steeds 

geen definitieve beslissing heeft gekregen inzake zijn verzoek om internationale bescherming. Tot slot 

moet tevens worden meegegeven dat verzoeker in Spanje de rechtsmiddelen kan aanwenden die hem 

ter beschikking staan om, indien nodig ook na de periode van achttien maanden, opvang of 

ondersteuning af te dwingen. 

 

De enkele en loutere mogelijkheid dat de asielprocedure van een asielzoeker nog niet is afgelopen op 

het moment dat deze (na achttien maanden) het recht op opvang en financiële ondersteuning zou 

kunnen verliezen, is dan ook niet van die aard dat kan worden besloten dat de opvangvoorzieningen 

voor verzoekers van internationale bescherming in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen 

dat verzoeker er als Dublin-terugkeerder een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan 

behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. 

 

3.3.1.3.3. Verzoeker voert aan dat in Spanje minderjarige asielzoekers een ernstige achterstand dreigen 

te ontwikkelen op educatief vlak. Onder verwijzing naar “Current migration situation in the EU: 
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Education, Mei 2017, European Union: European Agency for Fundamental Rights” werpt verzoeker op 

dat Spanje geen bijzondere aansluittingsklassen heeft voor jonge asielzoekers en vluchtelingen. 

Verzoeker wijst erop dat kinderen er worden ingeschreven in de gewone klassen zonder enige 

bijkomende systematische ondersteuning, behoudens taallessen van ngo’s. Verzoeker voegt een 

uittreksel uit dit rapport aan zijn verzoekschrift.  

 

Verzoeker betwist niet dat zijn kinderen formeel toegang zullen hebben op onderwijs (zie eveneens 

AIDA-rapport p. 46-47). Het gegeven dat opmerkingen/aanbevelingen kunnen worden gemaakt/ 

geformuleerd ten aanzien van de organisatie van de educatie voor jonge asielzoekers is niet van die 

aard dat kan worden besloten dat de opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale 

bescherming in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen dat verzoeker (of zijn kinderen) er 

als Dublin-terugkeerder een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in 

strijd zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

3.3.1.3.4. Verzoeker voert aan met zijn gezin te zijn gevlucht vanwege het aanhoudende geweld in zijn 

vaderland. Hij licht toe dat zijn minderjarige kinderen werden geconfronteerd met erg traumatiserende 

ervaringen, waarbij hun huis werd vernield ingevolge bombardementen. Onder verwijzing naar het 

AIDA-rapport werpt verzoeker op dat er in Spanje geen speciale instellingen zijn voor de behandeling 

van slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen. Verder wijst verzoeker op een aanbeveling 

van het “UN Committee on the Rights of the Child” waarbij lidstaten wordt aanbevolen om een nationaal 

beleid te ontwikkelen voor de mentale gezondheid van kinderen. 

 

Vooreerst geeft verzoeker zelf aan onder verwijzing naar het AIDA-rapport dat de toegang tot 

gespecialiseerde behandelingen en de mogelijkheid tot behandeling door psychologen en psychiaters 

gratis is en gegarandeerd wordt. Op 26 september 2017 werd verzoeker gehoord en werd hem 

gevraagd of hij redenen had met betrekking tot de omstandigheden van opvang of behandeling die zijn 

verzet om een overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor zijn asielaanvraag zouden 

rechtvaardigen. Verzoeker maakte hierbij geen gewag van psychologische problemen van zijn kinderen.  

Louter ten overvloede wordt opgemerkt dat dezelfde vraag aan zijn echtgenote werd gesteld en zij 

evenmin gewag maakte van psychologische problemen bij hun kinderen (zie gehoorverslag echtgenote 

d.d. 26 september 2017 in het administratief dossier). Noch in het kader van hun verzoek tot 

internationale bescherming noch in het kader van deze beroepsprocedure brengt verzoeker attesten bij 

waaruit blijkt dat hun kinderen thans een beroep doen op psychologische hulp. 

 

Het gegeven dat er in Spanje geen gespecialiseerde instellingen zijn voor de behandeling van 

slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen is gelet op het gegeven dat de toegang tot 

gespecialiseerde behandelingen en de mogelijkheid tot behandeling door psychologen en psychiaters 

gratis is en gegarandeerd wordt niet van die aard dat kan worden besloten dat de opvangvoorzieningen 

voor verzoekers van internationale bescherming in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen 

dat verzoeker (of zijn kinderen) er als Dublin-terugkeerder een reëel gevaar loopt om te worden 

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

 

3.3.1.3.5. Verzoeker werpt op dat mevrouw A. zwanger is, dat de bevalling is voorzien voor 9 juni 2018 

en “(d)e bevalling” complicaties vertoont. Hij citeert hierbij uit een attest van zijn behandelende arts van 

24 oktober 2017, hetgeen hij thans bij zijn verzoekschrift voegt en waarin wordt uiteengezet dat het “een 

zwangerschap (betreft) met zeer hoog risico. (neonataal overlijden en antecedenten”. In deze 

omstandigheden acht verzoeker de bestreden beslissing strijdig met artikel 4 van het Handvest en 

artikel 3 van het EVRM. Verzoeker voert aan dat het Hof van Justitie in de zaak C.K. e.a. tegen Slovenië 

van 16 februari 2017 heeft geoordeeld dat een overdracht naar een andere lidstaat strijdig kan zijn met 

artikel 4 van het Handvest en met artikel 3 van het EVRM ook indien er zich geen systeemfouten in de 

asielprocedure en opvangvoorzieningen voor asielzoekers zouden voordoen in de lidstaat van 

bestemming. Verzoeker werpt op dat in geval van medische problemen de overdragende lidstaat dient 

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 en dat bij gebreke 

hieraan de overdragende overheid zich bevoegd dient te verklaren. Verzoeker citeert de punten 73 tot 

en met 75 en 81 tot en met 91 uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C.K. e.a. tegen Slovenië 

van 16 februari 2017. Verzoeker verwijst naar het door hem bijgebrachte attest van 24 oktober 2017 

waaruit blijkt de zwangerschap van mevrouw A. risicovol is en een overdracht binnen de voorziene 

termijn van 6 maanden niet mogelijk is zodat de Belgische Staat zich alsnog bevoegd dient te verklaren. 

Verzoeker werpt op dat de overdracht van mevrouw A. in strijdig is met de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM en dat niet alleen mevrouw maar ook haar echtgenoot, zijnde verzoeker zelf, en hun kinderen 
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samen in België dienen te blijven overeenkomstig de artikelen 6, 10 en 11 van de Dublin-III-Verordening 

en artikel 8 van het EVRM.  

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat verzoeker geen vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft ingediend. In deze procedure is een 

ex nunc beoordeling van deze elementen mogelijk. 

 

Voorts is de Raad in het kader van zijn annulatiebevoegdheid gehouden tot een ex tunc beoordeling. Op 

het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing was de verwerende partij niet op de hoogte 

van de zwangerschap van de echtgenote van verzoeker zodat het de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris niet kan worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden.  

 

Ten aanzien van de echtgenote en kinderen van verzoeker werd eveneens een beslissing genomen tot 

weigering van verblijf met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Bij arrest 

nummer 199 575 van 12 februari 2018 heeft de Raad het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing 

verworpen, zodat deze beslissing thans definitief in het rechtsverkeer aanwezig is. Verzoeker dient 

samen met zijn echtgenote en kinderen het grondgebied van het Rijk te verlaten en zij kunnen in Spanje 

een verzoek tot internationale bescherming indienen. Er wordt volledigheidshalve ook opgemerkt dat 

wegens het onderduiken van verzoeker en zijn gezin inmiddels de overdrachtstermijn werd verlengd tot 

achttien maanden. 

 

3.3.1.4. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. Evenmin wordt een 

schending van artikel 4 van het Handvest dat inhoudelijk overeenstemt met artikel 3 van het EVRM 

aangetoond. Evenmin wordt een schending van de artikelen 6, 10 en 11 van de Dublin-III-Verordening 

aangetoond. 

 

3.3.2. Artikel 3 van de Dublin-III-Verordening luidt als volgt: 

 

“Toegang tot de procedure voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 

1. De lidstaten behandelen elk verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een 

derde land of een staatloze op het grondgebied van een van de lidstaten wordt ingediend, inclusief aan 

de grens of in de transitzones. Het verzoek wordt door een enkele lidstaat behandeld, namelijk de 

lidstaat die volgens de in hoofdstuk III genoemde criteria verantwoordelijk is. 

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

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

ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling ervan. 

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

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

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

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen. 

Indien de overdracht uit hoofde van dit lid niet kan geschieden aan een op grond van de criteria van 

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

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

3. Iedere lidstaat behoudt de mogelijkheid om, met inachtneming van de regels en waarborgen die zijn 

vastgelegd in Richtlijn 2013/32/EU, een verzoeker naar een veilig derde land te zenden.” 

 

Artikel 6 van de Dublin-III-Verordening luidt als volgt: 

 

“Waarborgen voor minderjarigen 

1. Bij alle procedures waarin deze verordening voorziet, stellen de lidstaten het belang van het kind 

voorop. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de niet-begeleide minderjarige bij alle procedures waarin deze 

verordening voorziet, wordt vertegenwoordigd en/of bijgestaan door een vertegenwoordiger. De 

vertegenwoordiger beschikt over de kwalificaties en de expertise om ervoor te zorgen dat tijdens de 

procedures die in het kader van deze verordening worden gevolgd, rekening wordt gehouden met het 

belang van de minderjarige. Deze vertegenwoordiger heeft toegang tot de inhoud van de toepasselijke 

documenten in het dossier van de verzoeker, met inbegrip van de specifieke brochure voor niet-

begeleide minderjarigen. 
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Dit lid laat de toepasselijke bepalingen van artikel 25 van Richtlijn 2013/32/EU onverlet. 

3. Om vast te stellen wat het belang van het kind is, werken de lidstaten nauw samen en houden zij in 

het bijzonder rekening met de volgende factoren: 

a) de mogelijkheden van gezinshereniging; 

b) het welzijn en de sociale ontwikkeling van de minderjarige; 

c) veiligheid en beveiligingsoverwegingen, met name wanneer de minderjarige mogelijk het slachtoffer is 

van mensenhandel; 

d) de standpunten van de minderjarige, in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit. 

4. Voor de toepassing van artikel 8 onderneemt de lidstaat waar de niet-begeleide minderjarige een 

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, zo spoedig mogelijk het nodige om na te gaan 

of er gezinsleden, broers of zussen of familieleden van de niet-begeleide minderjarige op het 

grondgebied van de lidstaten aanwezig zijn, waarbij het belang van het kind wordt beschermd. 

Daartoe kan die lidstaat de hulp van internationale of andere relevante organisaties inroepen en kan hij 

de toegang van de minderjarige tot de opsporingsdiensten van die organisaties faciliteren. 

De personeelsleden van de in artikel 35 bedoelde bevoegde autoriteiten die verzoeken van niet-

begeleide minderjarigen behandelen, hebben een passende opleiding gekregen, en blijven die krijgen, 

met betrekking tot de specifieke behoeften van minderjarigen. 

5. Teneinde de passende acties tot identificatie van de gezinsleden, broers of zussen, dan wel 

familieleden van de niet-begeleide minderjarige die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft, 

te faciliteren overeenkomstig lid 4 van dit artikel, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast, met 

inbegrip van een standaardformulier voor de uitwisseling van de desbetreffende informatie tussen de 

lidstaten. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure.” 

 

Artikel 17.1 van de Dublin-III-Verordening luidt als volgt: 

 

“Discretionaire bepalingen 

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

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

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

De lidstaat die besluit een verzoek om internationale bescherming op grond van dit lid in behandeling te 

nemen, wordt de verantwoordelijke lidstaat en neemt de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich. 

Indien van toepassing, stelt hij de lidstaat die op grond van de criteria van deze verordening voorheen 

verantwoordelijk was, de lidstaat die een procedure uitvoert waarbij de verantwoordelijke lidstaat wordt 

bepaald, of de lidstaat tot welke een verzoek tot overname of terugname van de verzoeker is gericht, 

daarvan in kennis door middel van het „DubliNet”, het netwerk voor elektronische communicatie dat tot 

stand is gebracht bij artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1560/2003. 

De lidstaat die op grond van dit lid verantwoordelijk wordt, vermeldt dit feit onmiddellijk in Eurodac, 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 603/2013 door het vermelden van de datum waarop het besluit tot 

behandeling van het verzoek genomen werd. 

2. De lidstaat waarin een verzoek om internationale bescherming is gedaan en die bepaalt welke lidstaat 

verantwoordelijk is, of de verantwoordelijke lidstaat, kan, te allen tijde voordat in eerste aanleg een 

beslissing ten gronde is genomen, een andere lidstaat vragen een verzoeker over te nemen teneinde 

familierelaties te verenigen op humanitaire gronden, in het bijzonder op grond van familiebanden of op 

culturele gronden, ook wanneer die laatste lidstaat niet verantwoordelijk is volgens de in de artikelen 8 

tot 11 en 16 vastgelegde criteria. De betrokkenen moeten hiermee schriftelijk instemmen. 

Het overnameverzoek omvat alle elementen waarover de verzoekende lidstaat beschikt om het de 

aangezochte staat mogelijk te maken de situatie te beoordelen. 

De aangezochte lidstaat verricht alle verificaties die nodig zijn om de aangevoerde humanitaire gronden 

te onderzoeken en geeft binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een antwoord aan de 

verzoekende lidstaat via „DubliNet”, het netwerk voor elektronische communicatie dat tot stand is 

gebracht bij artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1560/2003. In geval van een afwijzing wordt vermeld om 

welke redenen het verzoek wordt geweigerd. 

Indien de aangezochte lidstaat het verzoek inwilligt, wordt de verantwoordelijkheid voor de behandeling 

aan deze staat overgedragen.” 

 

Artikel 17.1 van de Dublin-III-Verordening voorziet de mogelijkheid voor een lidstaat om toch een bij 

hem ingediende asielaanvraag te behandelen ook al is deze lidstaat hiertoe niet verplicht. In casu blijkt 

evenwel uit de bestreden beslissing dat de Belgische autoriteiten duidelijk hebben aangegeven van 

deze mogelijkheid geen gebruik te maken en de gewone regels te volgen. In de bestreden beslissing 
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wordt inzake verzoekers wens om zijn asielaanvraag in België behandeld te zien immers het volgende 

overwogen: 

 

“De betrokkene stelde dat hij besloot internationale bescherming te vragen in België omdat hij hoorde 

dat België Palestijnse vluchtelingen helpt. Hij uitte verzet tegen een overdracht aan Spanje omdat België 

zijn doel was en hij en zijn gezin op de luchthaven van Madrid niet goed werden ontvangen.” 

 

En 

 

“Dat België van in het begin het doel van de betrokkene was doet geen afbreuk aan de 

verantwoordelijkheid van Spanje. Zoals reeds aangehaald zijn de loutere persoonlijke appreciatie van 

een lidstaat of de wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven onvoldoende grond voor de 

toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

De betrokkene stelde dat hij en zijn gezin niet goed werden ontvangen op de luchthaven van Madrid. Hij 

voerde aan dat zijn jongste kind ziek was, maar dat ze geen medische zorgen kregen. De echtgenote 

van de betrokkene maakte tijdens haar verhoor melding van hetzelfde feit en voegde toe dat de politie 

niet vriendelijk was en de kwaliteit van het eten slecht was. We zijn van oordeel dat deze feiten niet van 

die aard zijn dat dient te worden besloten dat een overdracht aan Spanje een blootstelling aan 

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

EU- Handvest impliceert. 

We merken op dat de betrokkene tijdens het verhoor verder geen gewag maakte van concrete 

ervaringen, 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 volgens hem 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.” 

 

En 

 

“Op basis van bovenvermelde argumenten wordt besloten dat er geen grond is voor de behandeling van 

de verzoek voor internationale bescherming 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 verzoek voor internationale bescherming, 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 artikels 3(2) j° 18(1)b 

van Verordening 604/2013.” 

 

Gelet op hetgeen hierboven en hieronder wordt uiteengezet maakt verzoeker niet aannemelijk dat deze 

motieven feitelijk onjuist dan wel kennelijk onredelijk zijn. 

 

Een schending van de artikelen 3, 6 en 17 van de Dublin-III-Verordening wordt niet aangetoond. 

 

3.3.3. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 



  

 

 

X - Pagina 19 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande, en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Verzoeker verwijst naar het gezinsleven met zijn echtgenote en kinderen en werpt op dat zij samen 

dienen te blijven. Op 19 oktober 2017, zijnde dezelfde dag als de thans bestreden beslissing wordt ten 

opzichte van verzoekers echtgenote en kinderen eveneens een beslissing genomen tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Bij arrest nr. 199 575 van 

12 februari 2018 werd het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing verworpen, zodat deze 

beslissing thans definitief in het rechtsverkeer aanwezig is. Verzoeker dient evenals zijn echtgenote en 

kinderen het grondgebied van het Rijk te verlaten en zij kunnen in Spanje een verzoek tot internationale 

bescherming indienen. De verwerende partij heeft wel degelijk oog gehad voor het bewaren van de 

eenheid van het gezin. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

3.3.4. Het enig middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


