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 nr. 209 358 van 17 september 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT 

Maria van Bourgondiëlaan 7 B 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 december 2017 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 12 december 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 augustus 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VERMEERSCH, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, 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 verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, geboren te Nazyan op 1 januari 1997.  

 

Verzoeker verklaarde dat hij op 19 september 2017 het Rijk binnenkwam en vroeg op 22 september 

2017 de vluchtelingenstatus aan.  

 

Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de vingerafdrukken van verzoeker op 10 maart 2017 in 

Bulgarije geregistreerd werden omwille van een asielaanvraag en op 16 augustus 2017 in Kroatië 

geregistreerd werden omwille van een asielaanvraag.  
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Op 13 oktober 2017 werd een terugnameverzoek gericht aan de Bulgaarse instanties. Dit verzoek werd 

geweigerd op 23 oktober 2017, waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken geïnformeerd werd dat er door 

de Kroatische autoriteiten geen terugnameverzoek gericht werd aan de Bulgaarse autoriteiten.  

 

Op 26 oktober 2017 werd een terugnameverzoek gericht aan de Kroatische asielinstanties, die zich op 9 

november 2017 uitdrukkelijk akkoord verklaarden met de overname van verzoeker in toepassing van 

artikel 18(1)c van de Europese Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

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

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

(hierna: de Dublin III-Verordening).  

 

Op 22 november 2017 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, nopens de aan 

zijn asielaanvraag ten grondslag liggende motieven.  

 

Op 12 december 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing houdende 

de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de 

bestreden beslissing. 

 

Op 29 januari 2018 werd verzoeker gerepatrieerd naar Kroatië. 

 

De bestreden beslissing heeft de volgende motieven: 

 

“(…) 

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, 

die verklaart te heten: 

 

naam : S. 

voornaam : M. A. 

geboortedatum : 01.01.1997 

geboorteplaats : N 

nationaliteit : Afghanistan 

 

Alias: S., M. A., 31.07.2000, Afghanistan; Z., M., 10.02.1998, Afghanistan; S., M. A., 03.01.1997, 

Afghanistan. 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene die aan 

Kroatië toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 

3(2) j° 18(1)c van Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

 

De betrokkene, die van nationaliteit Afghanistan verklaart te zijn, bood zich op 21.09.2017 bij onze 

diensten aan en vroeg op 22.09.2017 asiel in België. Betrokkene was niet in het bezit van enige 

persoonlijke – of identiteitsdocumenten. Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de 

vingerafdrukken van betrokkene op 10.03.2017 in Bulgarije geregistreerd werden omwille van een 

asielaanvraag en op 16.08.2017 in Kroatië geregistreerd werden omwille van een asielaanvraag. 

 

Bij zijn aanmelding in België verklaarde betrokkene 17 jaar en 2 maanden oud te zijn waardoor. 

betrokkene door onze diensten beschouwd werd als niet-begeleide minderjarige en zijn geboortedatum 

werd vastgelegd op 31.07.2000. Op 08.02.2017 werd er voor betrokkene bij het Département 

Tandheelkunde van de Faculteit Geneeskunde van Universitair Ziekenhuis St-Rafaël (KU Leuven) te 

Leuven (BE) een medisch onderzoek uitgevoerd teneinde na te gaan of betrokkene al dan niet jonger is 

dan 18 jaar. De conclusie van dit medisch onderzoek luidde: "analyse van deze gegevens geeft mijn 
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inziens aan dat S. M. A. op datum van 29-09-2017 een leeftijd heeft van 20,6 jaar met een 

standaarddeviatie van 2 jaar". Overwegende het feit dat uit bovenstaand medisch onderzoek blijkt dat 

betrokkene meer dan 18 jaar oud is werd de voor betrokkene ingestelde voogdij op 09.10.2017 

opgeheven. Bijgevolg wordt betrokkene niet meer beschouwd als niet-begeleide minderjarige waardoor 

zijn geboortedatum op 22.11.2017 door onze diensten werd vastgelegd op 01.01.1997. 

Op 22.11.2017 werd betrokkene gehoord in het kader van zijn asielprocedure in België. Hierin 

verklaarde hij ongeveer 9 à 10 maanden voor zijn aankomst in België vertrokken te zijn vanuit 

Afghanistan en stelde hij eerst naar Iran te zijn gereisd waar hij ongeveer 9 tot 10 dagen verbleef. 

Vervolgens reisde betrokkene verder door naar Turkije waar hij ongeveer 5 dagen verbleef alvorens 

verder door te reizen naar Bulgarije. Het vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 

10.03.2017 asiel vroeg in Bulgarije. Betrokkene bevestigde het feit dat zijn vingerafdrukken 

geregistreerd werden in Bulgarije en hij verklaarde ongeveer 3,5 maanden in Bulgarije te hebben 

verbleven. Vervolgens reisde betrokkene verder door naar Servië en hij verklaarde ongeveer 4,5 

maanden in Servië te hebben verbleven alvorens verder door te reizen naar Kroatië. Het 

vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat betrokkene op 16.08.2017 asiel vroeg in Kroatië. Betrokkene 

ontkende het feit dat zijn vingerafdrukken geregistreerd werden in. Kroatië en hij verklaarde 5 tot 6 

dagen in Kroatië te hebben verbleven. Vervolgens reisde betrokkene verder door naar Italië waar hij 

ongeveer 10 dagen verbleef alvorens verder door te reizen naar Frankrijk waar hij 5 tot 6 dagen 

verbleef. Vervolgens reisde betrokkene verder door naar België en betrokkene verklaarde 19.09.2017 

gearriveerd te zijn in België. 

Tijdens zijn gehoor in België werd aan betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij 

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

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

lidstaat in het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen. De betrokkene stelde hieromtrent dat hij 

besloot in België asiel te vragen omdat hij naar een land wou komen waar hij beschermd wordt en 

omdat het lot hem naar België bracht. Betreffende een overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat in 

het kader van Verordening 604/2013 verklaarde betrokkene dat er veel problemen zijn in Kroatië en 

verklaarde hij dat er geen asielaanvragen geaccepteerd worden in Kroatië. 

Verder stelde hij ook dat er geen medische hulp voor vluchtelingen is in Kroatië. 

Betrokkene verklaarde geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familieleden te hebben. 

Via een schriftelijke tussenkomst van zijn advocaat d.d. 11.12.2017 worden onze diensten verzocht om 

de asielaanvraag van betrokkene in overweging te nemen en de Dublinprocedure te schrappen.  

Op 13.10.2017 werd er voor betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de Bulgaarse instanties. Dit 

verzoek werd op 23.10.2017 geweigerd door de Bulgaarse autoriteiten waarbij we geïnformeerd worden 

dat er door de Kroatische autoriteiten geen terugnameverzoek gericht werd aan' de Bulgaarse 

autoriteiten. Vervolgens werd er op 26.10.2017 een verzoek tot terugname gericht aan de Kroatische 

autoriteiten die op 09.11.2017 instemden met dit verzoek op grond van artikel 18.1 (c) van Verordening 

604/2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. 

De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens om in een bepaalde 

lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule 

 

Toch kan het 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 I Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten 

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

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

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003 en Verordening 604/2013. 

Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de 
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verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003, opgevolgd door Verordening 

604/2013, indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met 

betrekking tot procédures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door 

overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Elke 

lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen 

leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het 

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 Kroatië 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 schending zouden kunnen 

zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

We merken verder op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van vluchtelingen de 

lidstaten voor zeer grote uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, maar dat dit er niet toe mag 

leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun asielaanvraag willen 

behandeld zien. Zo verklaarde betrokkene onder meer dat hij besloot in België asiel te vragen omdat het 

lot hem naar België bracht. 

Hieromtrent merken we op dat deze specifieke verklaring geen afbreuk doet aan de 

verantwoordelijkheid van de Kroatische instanties voor de behandeling van de asielaanvraag van 

betrokkene die voortkomt uit het feit dat betrokkene reeds eerder asiel vroeg in Kroatië. Bovenstaande 

verklaring valt dan ook te kaderen onder de persoonlijke voorkeur of keuze van betrokkene voor of 

tegen een bepaalde lidstaat en we wensen verder nogmaals te benadrukken dat in Verordening 

604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de 

asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. Dit betekent ook dat de loutere persoonlijke appreciatie van een 

lidstaat door de betrokkene of de wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven dan ook geen 

grond kunnen zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Het 

komt betrokkene hierbij niet toe om zelf te bepalen in welk land zijn asielaanvraag dient te worden 

behandeld.  

We benadrukken dat betrokkene tijdens zijn gehoor in België ontkende dat zijn vingerafdrukken 

geregistreerd werden in Kroatië en hij ontkende verder ook asiel te hebben gevraagd in Kroatië. 

Hieromtrent merken we op dat het vingerafdrukkenonderzoek van betrokkene duidelijk een EURODAC-

resultaat type 1 aantoonde waaruit we dienen te besluiten dat de vingerafdrukken wel degelijk 

geregistreerd werden in Kroatië en dat betrokkene daarbij ook effectief asiel vroeg in Kroatië. Daarnaast 

wordt het feit dat betrokkene effectief asiel vroeg in Kroatië ook bevestigd in het akkoord van de 

Kroatische instanties voor de terugname van betrokkene met toepassing van artikel 18.1(c) van 

Verordening 604/2013 waarin expliciet wordt bevestigd dat betrokkene op d.d. 16.08.2017 asiel vroeg in 

Kroatië.  

We verwijzen desbetreffend wel naar het feit dat door de Kroatische autoriteiten tevens wordt gesteld 

dat vanaf d.d. 26.08.2017 de onderduiking en verdwijning van betrokkene werd vastgesteld waardoor 

zijn asielaanvraag op 13.09.2017 geschorst werd door de Kroatische autoriteiten. Dit heeft er vervolgens 

ook toe geleid dat de Kroatische autoriteiten op grond van artikel 18.1(c) van Verordening 604/2013 

instemmen met de terugname van betrokken. Dit artikel stelt: "de verantwoordelijke lidstaat is verplicht: 

een onderdaan van een derde land of een staatloze die zijn verzoek tijdens de behandeling heeft 

ingetrokken en die in een andere lidstaat een verzoek 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". In dit verband verwijzen we ook naar artikel 18(2) : "Voor de in ; lid 1, onder c) bedoelde 

gevallen, indien dé verantwoordelijke lidstaat de behandeling van een verzoek had gestaakt omdat de 

verzoeker het verzoek had ingetrokken voordat in eerste aanleg een beslissing ten gronde ; was 

genomen, zorgt die lidstaat ervoor dat de verzoeker gerechtigd is te verzoeken dat de behandeling van 

zijn verzoek wordt afgerond, of een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen dat niet 

wordt behandeld als éen volgend verzoek als bedoeld in Richtlijn 2013/32/EU. In dergelijke gevallen 

zorgen de lidstaten ervoor dat de behandeling van het verzoék wordt afgerond". Bovenstaande toont 

dan ook aan dat betrokkene na zijn overdracht aan Kroatië wel degelijk toegang zal krijgen tot de 

asielprocedure, in tegenstelling tot de verklaring van betrokkene dat asielaanvragen niet geaccepteerd 

zouden worden in Kroatië. We verwijzen in dit verband ook naar het door de advocaat van betrokkene 

aangehaalde persoonlijke vluchtmotief van betrokkene en het feit dat betrokkene zich ontegensprekelijk 

in een interne conflictsituatie bevindt. Bovenstaande toont aan dat de vluchtmotieven van betrokkene 

onderzocht zullen worden door de Kroatische instanties na zijn overdracht aan Kroatië in het kader van 

Verordening 604/2013. Daarnaast merken we op dat redenen die slaan op het inhoudelijke karakter van 

de asielaanvraag en de vraag waarom betrokkene het land waarvan hij het staatsburgerschap 
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verklaarde te bezitten of waar hij zijn gewoonlijk verblijf zou hebben gehad, zou zijn ontvlucht niet in 

overweging genomen in het kader van de Dublinprocedure waarbij op basis van de Dublin-lll-

Verordening I de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van de asielaanvraag wordt vastgesteld 

De advocaat verwijst in haar schriftelijke tussenkomst verder ook naar het feit dat Kroatië sinds 2015 

overspoeld zou worden door vluchtelingen. Echter benadrukken we dat dit niet wordt aangetoond aan 

de hand van concrete j cijfers of specifieke elementen. Verder wordt gesteld dat niet genoeg 

opvangmogelijkheden zijn in Kroatië en er onvoldoende infrastructuur aanwezig is. In dit verband 

verwijzen we naar het rapport over Kroatië van het onder meer mede door de "European Council on 

Refugees and Exiles" (ECRE) gecoôrdineerdè project "Asylum j Information Database (Lana Tuckoric 

and Goranka Lalié Novak, "Asylum Information Database - National j Country Report - Croatia", up-to-

date vanaf december 2016, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd 

aan het administratief dossier van de betrokkene) waarin wordt bevestigd dat personen, die in het kader 

van de "Dublin-verordening" aan Kroatië worden overgedragen, in principe geen problemen ondervinden 

om toegang te verkrijgen tot de procédure voor het bekomen van internationale bescherming. Daarnaast 

benadrukken we dat het AIDA-rapport over Kroatië tevens ook aantoont dat de Kroatische autoriteiten in 

principe een beslissing nemen binnen de 6 maanden maar dat dat deze termijn onder bepaalde 

omstandigheden verhoogd kan worden naar 9 maanden en in uitzonderlijke omstandigheden naar 21 

maanden. (p. 16)  

Betrokkene verklaarde verder ook dat er veel problemen zijn in Kroatië maar we benadrukken in dit 

verband dat dit door betrokkene niet verder wordt verduidelijkt aan de hand concrete en specifieke 

verklaringen of elementen. 

Daarnaast toont het bovenvermelde AIDA-rapport ook duidelijk aan dat asielzoekers en kandidaat-

vluchtelingen in de Dublin-procedure recht hebben op opvang en maakt het geen melding van 

structurele problemen ter zake.  

Zo toont het geactualiseerde AIDA-rapport over Kroatië (p. 52-59) ook aan dat asielzoekers recht 

hebben op opvang zodra de intentie wordt uitgesproken om een verzoek tot internationale bescherming 

in te dienen. Tevens is financiële hulp ook onderdeel van de materiële opvangvoorziening en 

benadrukken we dat ondanks de exponentiële toename van de instroom er geen omstandigheden 

werden geïdentificeerd van asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen die geen toegang hebben tot de 

opvangvoorzieningen omwille van een tekort aan ; 

plaatsen. Verder wordt er ook geen melding gemaakt van dermate structurele en systematische 

tekortkomingen ' in de opvangvoorzieningen in Kroatië die een schending van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het EU- ! Handvest impliceren.  

Echter merken we op dat in het recente rapport uitgaande van het ECRE (ECRE, 'Balkan route 

reserved. The return of asylum seekers to Croatia under the Dublin system', 15.12.2016) melding wordt 

gemaakt van een mogelijke refoulement ten opzichte van Dublin-overdracht naar Kroatië. Dit rapport 

stelt in het algemeen dat asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Kroatië worden 

overgedragen de mogelijkheid hebben om een verzoek voor internationale bescherming in te dienen bij 

de Kroatische instanties. Desbetreffend wordt er echter wel melding gemaakt van problemen wanneer 

de betrokken persoon zijn asielaanvraag in Kroatië expliciet introk of wanneer hij reeds een negatieve 

beslissing ontving in Kroatië. Deze aanvragen worden door de Kroatische instanties beschouwd als 

herhaalde aanvragen wat kan leiden tot een schending van artikel 18(2) van Verordening 604/2013 (p. 

30-31). Desbetreffend wensen we te benadrukken dat de recente update van het AIDA- rapport 

aantoont dat asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen die Kroatië verlaten voor het einde van de 

asielprocedure, waardoor de procédure eventueel geschorst werd in Kroatië, weliswaar moeten opnieuw 

asiel moeten aanvragen na aankomst in Kroatië maar dat deze asielaanvraag niet beschouwd zal 

worden als een herhaalde aanvraag. Er is enkel sprake van een herhaalde aanvraag bij terugkeer naar 

Kroatië wanneer de asielaanvraag expliciet is ingetrokken door de betrokkene of wanneer er reeds een 

definitieve beslissing werd genomen. We benadrukken dat deze situatie niet van toepassing is op de 

situatie van betrokkene vermits de opschorting van zijn asielaanvraag impliciet werd vastgesteld door de 

Kroatische instanties vanwege het feit dat betrokkene verdween in Kroatië en niet op eigen verzoek van 

betrokkene en dat de Kroatische instanties met toepassing van artikel 18.1(c) van Verordening 

604/2013 instemden met de terugname van betrokkene en niet met artikel 18.1(d) van Verordening 

604/2013. In dit verband benadrukken we ook dat verantwoordelijkheid van Kroatië voor de behandeling 

van de asielaanvraag van betrokkene werd vastgesteld aan de hand van het feit dat de Kroatische 

autoriteiten met toepassing van artikel 18.1(c) van Verordening 604/2013 instemden met de terugname 

van betrokkene. We verwijzen desbetreffend nogmaals naar artikel 18(2) van Verordening 604/2013 

waaruit we moeten afleiden dat betrokkene na overdracht aan Kroatië de mogelijkheid zal hebben om 

zijn asielprocedure verder te zetten en dat de asielaanvraag van betrokkene slechts geschorst werd 

door de Kroatische instanties en niet volledig werd stopgezet. Echter besloot betrokkene om de uitkomst 

van zijn in Kroatië ingediende asielaanvraag niet af te wachten en verder door te reizen naar België. Het 
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feit dat de asielaanvraag van betrokkene vervolgens werd opgeschorst door de Kroatische instanties 

kan dan ook geen schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest impliceren 

vermits betrokkene zelf besloot om niet verder gebruik te maken van zijn mogelijkheid om asiel te 

vragen in Kroatië. 

Bovenstaande elementen impliceren dan ook dat de Kroatische instanties het verzoek tot internationale 

bescherming van betrokkene wel degelijk inhoudelijk zullen onderzoeken en de betrokkene niet zullen 

verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedégen onderzoek van dit verzoek tot 

internationale bescherming. De betrokkene zal daarbij ook gemachtigd zijn te verblijven in Kroatië in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en 

opvang verkrijgen. We merken hieromtrent, alsook betreffende de verklaring van betrokkene dat hij 

besloot in België asiel te vragen omdat hij wou naar een land dat hem beschermt, verder ook op dat 

Kroatië, net als België, de Conventie van. Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet er dan ook van worden 

uitgegaan dat Kroatië het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het i EVRM nakomt en dat Kroatië daarbij ook de nodige 

bescherming zal bieden aan betrokkene. De Kroatische autoriteiten kennen, tevens net als België, de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de 

regelgeving voorziene voorwaarden. Er is verder dan ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat 

de Kroatische autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als 

vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de 

Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU niet zouden respecteren. Hierbij onderstrepen we ook 

dat Kroatië onafhankelijke beroepsinstanties kent voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen 

en beslissingen inzake detentie en verwijdering en dat het geactualiseerde AIDA-rapport geen melding 

maakte van structurele obstakels in Kroatië die de toegang tot een beroepsprocedure ontzeggen.  

Verder benadrukken we dat in het bovenvermelde ECRE-rapport kanttekeningen worden geplaatst bij 

een overdracht van personen die tot een dermate kwetsbaar profiel behoren. Het gaat desbetreffend 

onder meer over gezinnen, zwangere vrouwen, personen met ernstige gezondheidsproblemen en 

ouderen (p. 32). Desbetreffend benadrukken we dat het in het geval van betrokkene gaat om een 

alleenstaande man geboren in 1997 die tijdens zijn gehoor geen melding maakte van enige problemen 

betreffende zijn gezondheidstoestand. Er zijn dan ook geen elementen aanwezig in het administratief 

dossier van betrokkene die aanleiding om te besluiten dat betrokkene aan ernstige 

gezondheidsproblemen lijdt of dat hij in de onmogelijkheid verkeert te reizen en dat redenen betreffende 

zijn gezondheid een overdracht aan Kroatië zouden verhinderen of dat redenen van gezondheid bij 

overdracht zouden leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden 

vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest De betrokkene maakte dan ook 

niet aannemelijk dat hij op materieel, fysiek of psychologisch vlak dermate specifieke noden heeft dat er 

sprake is van een uitgesproken kwetsbaarheid die noopt tot bijkomende concrete en individuele 

waarborgen betreffende de omstandigheden waarin de betrokkene in Kroatië zal worden opgevangen. 

Zo benadrukken we ook dat in het hierboven ECRE-rapport duidelijk wordt gesteld dat de huidige 

omstandigheden van opvang in Kroatië geen algemene opschorting van overdrachten naar Kroatië in 

het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen (p. ; 32, §3).  

Echter wensen we wel te verwijzen naar het feit dat er in het hierboven reeds vermeldde ECRE-rapport 

de aanbeveling wordt gemaakt om geen kandidaat-vluchtelingen en asielzoekers naar Kroatië over te 

dragen die Kroatië binnenkwamen voor de sluiting van de Western Balkan Route' in maart 2016. 

Hieromtrent merken we op dat het vingerafdrukkenonderzoek aantoont dat betrokkene pas op 

16.08.2017 asiel vroeg in Kroatië waardoor hij niet onder bovenstaande aanbeveling valt. 

 

Verder zijn we van oordeel dat het wijzen op het feit dat in Kroatië, net zoals in andere lidstaten, soms 

problemen voorkomen wat betreft de behandeling van asielaanvragen en de opvang en begeleiding van 

asielzoekers niet aantoont dat personen, die aan Kroatië worden overgedragen onder de bepalingen 

van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende de 

behandeling van immigranten in de meest ruime zin in Kroatië en betreffende de opvang en behandeling 

van asielzoekers, zoals ook aangetoond door de advocaat van betrokkene in haar schriftelijke 

tussenkomst, is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. 

Verder verwijzen we ook naar het feit dat betrokkene verder geen gewag maakte van andere concrete 

ervaringen, situaties of omstandigheden in Kroatië 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 worden beschouwd 

of die volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van 

het EU-Handvest. 



  

 

 

X - Pagina 7 

Tot slot merken we nogmaals op dat betrokkene tijdens zijn gehoor geen melding maakte van 

problemen betreffende zijn gezondheidstoestand. Verder werden er door betrokkene tot op heden in het 

kader van zijn asielprocedure geen medische attesten of andere elementen aangebracht die aanleiding 

geven te besluiten dat redenen betreffende de gezondheid van betrokkene een overdracht aan Kroatië 

verhinderen of dat de betrokkene door overdracht aan Kroatië vanwege redenen van gezondheid een 

reëel risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die een schending vormen van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Er zijn tevens geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn 

hoédanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Kroatië niet de nodige bijstand en 

zorgen zal kunnen verkrijgen, in tegenstelling tot de verklaring van betrokkene waarin hij stelde dat er 

geen medische hulp voor vluchtelingen zou zijn in Kroatië. Zo wordt in het AIDA-rapport over Kroatië 

duidelijk melding gemaakt van het feit dat asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen in Kroatië recht 

hebben op gezondheidszorg voor zowel spoedgevallen, noodzakelijke medische zorgen als problemen 

met de mentale gezondheidszorg. Echter verwijzen we in dit geval naar het feit dat in het AIDA-rapport 

tevens ook melding wordt gemaakt van door verscheidene ngo'.s gerapporteerde problemen en 

tekortkomingen betreffende de gezondheidszorg in Kroatië, maar dat verder ook gesteld wordt dat er 

daarnaast ook bijkomende gezondheidszorg wordt aangeboden door verscheidene organisaties en 

ngo's, die bijvoorbeeld in psychologische ondersteuning voorzien. 

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

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

omstandigheden, die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

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

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

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

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en artikel 3(2) j° 18(1 )c 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, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

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

bevoegde Kroatische autoriteiten. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel het volgende aan: 

 

“4.1. EERSTE MIDDEL: 

 

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 

INGEDIEND1 

 

AN ARTIKEL 3 VAN HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE 

MENS2; 

EUROPESE UNIE3; 

ZORGVULDIGHEID EN REDELIJKHEID; 

” 

 

Het eerste middel wordt toegelicht als volgt: 

 

“Samenvatting van het middel: 

Verweerster houdt geen rekening met actuele informatie over de situatie voor asielzoekers in Kroatië. 

Verweerster had individuele waarborgen moeten krijgen van Kroatië, op zijn minst moest zij een 
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uitgebreider onderzoek doen. Er is een reëel risico op een schending van artikel 3 E.V.R.M. en artikel 4 

EU-Handvest. 

4.1.1. Juridisch kader 

Aan verzoeker werd op 12 december 2017 (kennisgeving 12 december 2017 een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) betekend (stuk 1). 

Als rechtsgrond voor de beslissing werd verwezen naar artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 25 (2) 

van de Dublin – III Verordening. 

Artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

“§ 1. (Zodra de vreemdeling aan de grens of in het Rijk, overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51, 

een asielaanvraag indient), gaat de Minister of zijn gemachtigde, met toepassing van (Europese 

regelgeving die België bindt), over tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het asielverzoek. 

 (Te dien einde kan in een welbepaalde plaats worden vastgehouden voor de tijd die hiervoor strikt 

noodzakelijk is, zonder dat de duur van de vasthouding of de opsluiting een maand te boven mag gaan : 

1° de vreemdeling die beschikt over een verblijfsvergunning of een reisdocument houdende een visum 

of een visumverklaring, waarvan de geldigheidsduur verstreken is, uitgereikt door een Staat die 

gebonden is aan Europese regelgeving betreffende het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is 

voor de behandeling van het asielverzoek, of 

(…) 

(Onverminderd het eerste (...) lid, onderzoekt (de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen) de asielaanvraag die is ingediend door iemand die tijdelijke bescherming geniet en op grond 

daarvan gemachtigd is in het Rijk te verblijven.) 

(Indien de vreemdeling binnen de vijftien dagen na verzending geen gevolg geeft aan een oproeping of 

een verzoek om inlichtingen, wordt hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn asielaanvraag.) 

§ 2. (Zelfs wanneer krachtens de criteria van Europese regelgeving die België bindt, België niet verplicht 

is het verzoek in behandeling te nemen, kan de minister of zijn gemachtigde op elk ogenblik beslissen 

dat België verantwoordelijk is om het verzoek te behandelen.) Het verzoek waarvan België de 

behandeling op zich moet nemen, of waarvoor het verantwoordelijk is, wordt behandeld overeenkomstig 

de bepalingen van deze wet. (…)” 

Verweerster steunt zich bij het nemen van de bestreden beslissing op: 

- het feit dat de digitale vingerafdrukken van verzoeker geregistreerd werden in Kroatië op 16 augustus 

2017; 

- een expliciet akkoord van Kroatië op 9 november 2017 na het verzoek tot terugname van 26 oktober 

2017; dat dit land ertoe verplicht om de persoon over te nemen en te zorgen voor passende regelingen 

voor de aankomst; 

- een wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten om het EVRM te respecteren en een schending van 

artikel 3 EVRM dus allerminst waarschijnlijk is; 

- het niet aannemelijk maken van verzoeker dat hij bij een overdracht naar Kroatië een reëel risico loopt 

op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest; 

- het gegeven dat de asielprocedure in Kroatië correct verloopt en er geen enkele aanleiding is om te 

vrezen dat de Kroatische autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de 

erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft niet zouden 

respecteren; 

- de procedure die voorzien is in Kroatië voor het herkrijgen van opvang; 

- de vaststelling dat er kanttekeningen worden geplaatst bij een overdracht van personen die tot een 

dermate kwetsbaar profiel behoren. 

Verweerster verwijst in haar bestreden beslissing naar het AIDA-rapport, dat up to date is tot 31 

december 2016 en het ECRE rapport van 15 december 2016. 

Verweerster steunt zich op dit rapport, maar dit is zeker geen voldoende informatie, bovendien maakt zij 

zich schuldig aan een zeer partiële lezing van deze rapporten. 

Nochtans wijst verzoeker er op dat het de plicht is van verweerster een gedegen onderzoek te voeren, 

waarbij rekening wordt gehouden met alle persoonlijke omstandigheden van het dossier. Verder dient 

verweerster zich in het kader van een Dublin-overdracht te vergewissen van alle recente, gedetailleerde 

informatie over de actuele toestand in het land waar men een asielzoeker aan wenst over te dragen. 

Een globale lezing van zeer algemene documenten kan niet volstaan om aan de motiveringsplicht 

tegemoet te komen terwijl er andere recentere, veel gedetailleerdere informatie voorhanden is die de 

informatie van verweerster tegenspreekt. 

« Ce faisant, le Conseil observe que la partie défenderesse, dans la décision querellée, semble avoir fait 

une lecture parcellaire des informations qu’elle cite et qu’elle dépose au dossier administratif (…) à cet 
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égard, le Conseil tire de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Tarakhel c. 

Suisse du 4 novembre 2014 l’enseignement suivant lequel,(…), l’examen des dossiers dans lesquels un 

transfert vers ce pays est envisagé en application du Règlement de Dublin III doit se faire avec une 

grande prudence ce qui implique à tout le moins, dans le chef de la partie défenderesse, un examen 

complet, rigoureux et actualisé des informations sur lesquelles elle se fonde pour prendre des décisions. 

Dès lors, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre les justifications de 

l’acte attaqué. » 

(CCE 22 février 2015, n° 138 950). 

“Le Conseil observe que les parties en présence ont manifestement une lecture différente des divers 

rapports soumis à son appréciation, même si elles semblent s’accorder sur le fait que tout renvoi vers 

l’Italie ne conduit pas ipso facto à soumettre le demandeur d’asile renvoyé à un traitement inhumain et 

dégradant tel que prohibé par l’article 3 de le CEDH. Toutefois, il ressort de ces rapports que, malgré les 

mesures mises en oeuvre par les autorités italiennes, il n’est nullement garanti que tout demandeur 

d’asile qui arrive en Italie sera pris en charge par les autorités italiennes – lui offrant ainsi un abri – où 

qu’il ne sera pas contraint de séjourner dans des conditions extrêmement difficiles – les capacités 

maximales des centres d’accueil étant régulièrement dépassées - , le temps de l’examen de sa 

demande d’asile. La circonstance que le HCR n’ait pas déconseillé les transferts vers l’Italie dans le 

cadre du Règlement Dublin III et que la situation de l’Italie n’est pas comparable à celle de la Grèce telle 

qu’examinée par la Cour EDH dans l’arrêt M.S.S., ne permet pas d’énerver ce constat. » (CCE 29 juni 

2015, n ° 148 685) 

Verzoeker kan van zijn kant heel wat informatie aanhalen die het standpunt van verweerster in 

diskrediet brengt. Verzoeker wenst te wijzen op artikel 3, lid 2, van de Dublin – III Verordening: 

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

verantwoordelijk 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.” 

Verzoeker wil benadrukken dat de lidstaten volgens de rechtsspraak van het Hof van de Rechten van de 

Mens waaronder dus ook Kroatië toereikende en billijke omstandigheden voor asielzoekers moeten 

garanderen teneinde hen de mogelijkheden te bieden asiel aan te vragen en de asielprocedure op te 

volgen. 

Volgens de rechtsspraak van het Hof betekenen deze adequate en eerlijke omstandigheden dat de 

toegang en de behandeling van de asielaanvraag dienen te beantwoorden aan meerdere voorwaarden. 

Daarbovenop dienen alle asielaanvragers van dezelfde adequate en eerlijke omstandigheden te 

genieten 

Hieronder stellen we vast dat er verschillende systematische tekortkomingen zijn in de asielprocedure 

(4.1.2) en in de opvangvoorzieningen (4.1.3). Als asielzoeker heeft verzoeker een kwetsbaar profiel, 

Kroatië moet dus in individuele garanties voorzien. Dit is echter niet het geval. 

Verweerster verwijst naar het AIDA-rapport op een zeer gedeeltelijk, algemene en niet-specifieke 

manier. Dit zorgt ervoor dat verweerster het zorgvuldigheidsbeginsel en de plicht tot materiële 

motivering heeft geschonden. 

4.1.2. Systematische tekortkomingen in de asielprocedure 

In het AIDA rapport wordt vermeld dat er in Kroatië moeilijkheden zijn voor asielzoekers om toegang te 

krijgen tot de asielprocedure. Er vonden zelf illegale verwijderingen plaats. 

“In January 2017, civil society organisations Are You Syrious? and Initiative “Welcome” reported that 

illegal and violent expulsions (push backs) from the territory of Croatia are happening. According to their 

report, people from Afghanistan, but also from Iraq, Pakistan, Syria and other countries, were not given 

access to asylum procedure, although some explicitly and repeatedly approached the Croatian police, 

expressing their wish to ask for international protection. Instead they were, according to the report, 

illegally expelled to Serbia from Croatian territory. The report stresses that this was accompanied by 

violence and degrading treatment by the Croatian police. Similar concerns were raised by Human Rights 

Watch and Save the Children in the same period.” (Stuk 4, AIDA, Country Report Croatia, , december 

2016, p.18, te consulteren via: 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_hr_2016update.pdf) 
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UNHCR en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa merkten op dat de 

diensten die openstaan voor asielzoekers niet worden aangeboden door de Kroatische autoriteiten maar 

door verschillende NGO’s. 

“Croatia remained a transit country for refugees and migrants heading to Western Europe. Recognizing 

that only a limited number of people claimed asylum and remained in Croatia for an extended period of 

time, UNHCR, the UN refugee agency, and the Council of Europe Commissioner for Human Rights 

stated that conditions in reception centres were adequate. They noted that there were services available 

to refugees and migrants, including psychosocial support and language education, but that these were 

mainly provided by NGOs.” 

(Stuk 5, Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17, The State of the World’s Human 

Rights, te consulteren via https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/croatia/report-

croatia/) 

Uit objectieve informatie blijkt dat verscheidene mensenrechtenorganisaties de systematische 

tekortkomingen in de asielwetgeving aanklagen. 

“Human rights organizations noted shortcomings in asylum and immigration legislation, and criticized a 

Draft Aliens Law adopted by the government in May and still under consideration by the Parliament as of 

December. The Bill included provisions criminalizing social and humanitarian assistance to irregular 

migrants and retained measures requiring migrants subject to deportation to pay the cost of their 

accommodation and removal from the country.” 

(Stuk 5, Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17, The State of the World’s Human 

Rights, te consulteren via https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/croatia/report-

croatia/) 

Zo is er bijvoorbeeld een tekort aan professionele tolken. 

“Up to now, interpreters were not professionally trained and interpretation is not done by accredited 

interpreters in the majority of cases. Usually, persons who simply possess the requested language skills 

are contracted by the Ministry of Interior. Nevertheless, there is a lack of interpreters, especially for 

some specific languages. For example, asylum seekers from African countries are often interviewed in 

English or French, languages they are considered as being able to understand. Asylum seekers are 

asked at the beginning of the interview if they understand the interpreter.” .” (Stuk 4, AIDA, Country 

Report Croatia, december 2016, p.23, te consulteren via: 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_hr_2016update.pdf) 

Verder was er geruime tijd geen kosteloze bijstand beschikbaar tijdens de eerste fase van de 

asielprocedure. Dit werd gewijzigd door een nieuwe wet, echter is er nog steeds geen vorm van 

kosteloze representatie in de eerste fase van de asielprocedure. Er is enkel de mogelijkheid tot 

kosteloze inwinning van informatie. 

“Free state-funded legal aid under the Law on Asylum was not available during the first instance asylum 

procedure, but only before the Administrative Court. However, with the entry into force of the LITP, this 

changed, not in terms of representation in the first instance procedure but in terms of possibility for legal 

information and counselling” (Stuk 4, AIDA, Country Report Croatia, december 2016, p.25, te 

consulteren via: 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_hr_2016update.pdf) 

Als verzoeker zou worden teruggestuurd, zal hij aan zijn lot worden overgelaten. 

4.1.3. Systematische tekortkomingen in de opvang van asielzoekers 

Kroatië wordt sinds 2015 overspoeld door vluchtelingen. Het is echter slechts een transitland waarbij het 

de bedoeling is om verder te reizen naar een andere Europese lidstaat. De verwachtingen zijn echter 

dat een groot deel van deze asielzoekers zal teruggestuurd worden naar Kroatië. 

Hoewel Kroatië onder de Dublin III verordening verantwoordelijk is om deze asielaanvragen te 

behandelen is de lidstaat hier niet op voorbereid. Uit objectieve informatie blijkt dat er niet genoeg 

opvangmogelijkheden zijn en dat er onvoldoende infrastructuur ter beschikking is. 

“Croatia experienced an unprecedented wave of migration in 2015, with hundreds of thousands of 

people – primarily asylum seekers – arriving in the country, mostly with the intent of continuing on to 

other European Union (EU) countries. It is expected that thousands of those asylum seekers 

subsequently denied asylum in other countries will be returned to Croatia – which under treaty 

obligations is responsible for their registration, but lacks housing and other infrastructure to support 

them.” 

(Stuk 6, Freedom House, Freedom in the World 2017 – Croatia, 1 september 2017, te consulteren via 

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59c1030633&skip=0&query=croatia&searchin=fulltext&sort=d

ate) 

Wanneer een asielzoeker behoort tot een kwetsbare doelgroep is het opvangsysteem van Kroatië hier 

niet op voorzien. Zelfs bij de eerste assessment van het profiel van de asielzoeker wordt er geen 
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rekening gehouden met zelfverklaarde kwetsbaarheid (o.a. naar aanleiding van gewelddaden en 

foltering). Kroatië voorziet niet in adequate opvang. 

“Special reception centres for vulnerable asylum seekers exist in Croatia, Greece, Romania, Slovakia 

and Slovenia,(..). A lack of capacity in centres for vulnerable asylum seekers is also reported in Croatia” 

(…) 

“The reception centre in Kutina is aimed for the accommodation of vulnerable applicants and has a 

capacity of 100 places, which in practice is not enough. In the reception centre in Zagreb, there are 186 

places aimed at accommodating vulnerable asylum seekers. The existing capacity of these places is not 

enough and vulnerable people often get placed in the general part of Zagreb reception centre, where no 

private room is provided”(…) “In Croatia Article 18 of rAPD has not been transposed, but the Ministry of 

Interior has the possibility to order a medical examination. However, this possibility is not used in 

practice. Even when applicants mention that they are victims of torture, they are still not referred to a 

specialist. One of the reasons is also the lack of public funds.” (Stuk 7, Hungarian Helsinki Committee, 

Unidentified and unattended, mei 2017, p. 33, p. 35 en p.51, te consulteren via: 

https://www.ecoi.net/file_upload/90_1504851185_2017-05-hhc-unidentified-and-unattended.pdf) 

4.1.4. Individuele garanties 

Objectieve informatie toont aan dat het terugsturende land in de Dublin procedures altijd garanties moet 

krijgen voor elke individuele aanvrager dat hij toegang zal krijgen toe een asielprocedure en passende 

omstandigheden in het gastland. 

Uit objectieve informatie blijkt dat er door verschillende landen individuele garanties werden gevraagd 

aan Kroatië. Echter houdt de Minister van Binnenlandse Zaken daar geen informatie over bij. Er kan 

bijgevolg niet vastgesteld worden of Kroatië wel degelijk voldoet aan de verplichting om individuele 

garanties te geven aan het terugsturende land. 

“According to the Ministry of Interior, individualised guarantees were requested in few cases during 2016 

by Austria. However, the Ministry of Interior does not keep records about such data and cannot provide 

exact information on the number of cases where guarantees have been requested. In practice, 

according to the Ministry of Interior, requests for guarantees were mainly related to reception conditions 

and possibilities for medical / health treatment.” (AIDA, Country Report Croatia, december 2016, p.29, te 

consulteren via: 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_hr_2016update.pdf) 

Verzoeker wenst in dit kader een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te 

benadrukken, met name het arrest Tarakhel tegen Zwitserland (app. no. 29217/12 – GC 4 november 

2014), dat duidelijke, individuele garanties eist met betrekking tot de opvang. 

In dit arrest werd Zwitserland veroordeeld wegens het repatriëren van een Afghaanse familie naar Italië 

en werd een schending van artikel 3 E.V.R.M. vastgesteld. Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens eist garanties over een aangepaste opvang. Dit is echter geen formele garantie, maar wel een 

concrete garantie met verzekeringen over de manier waarop die opvang structuur werkt. De Belgische 

Staat blijft in gebreke de nodige garanties te bieden. Verweerster verwijst in de bestreden beslissing 

naar bepaalde informatie uit het hogervermelde rapport, maar kan op geen enkele manier individuele 

garanties geven dat de verzoeker, bij een gedwongen terugkeer naar Kroatië, niet aan haar lot zal 

worden overgelaten. 

“ 115. Si donc la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer 

en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d’asile vers ce pays, les données et informations 

exposées ci-dessus font toutefois naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il 

en résulte, aux yeux de la Cour, que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse 

d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures 

surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence. 

118. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, le traitement 

doit présenter un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de 

l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et 

mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (paragraphe 94 ci-

dessus). Elle rappelle également que, en tant que catégorie de la population « particulièrement 

défavorisée et vulnérable », les demandeurs d’asile ont besoin d’une « protection spéciale » au regard 

de cette disposition (M.S.S., précité, § 251). 

119. Cette exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d’asile est d’autant plus importante 

lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur 

extrême vulnérabilité. Cela vaut même lorsque, comme en l’espèce, les enfants demandeurs d’asile 

sont accompagnés de leurs parents (Popov, précité, § 91). Les conditions d’accueil des enfants 

demandeurs d’asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent « 

engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement 

traumatisantes sur leur psychisme » (voir, mutatis mutandis, Popov, précité, § 102), faute de quoi elles 
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atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la 

Convention. 

120. En l’espèce, comme la Cour l’a constaté plus haut (paragraphe 115 ci-dessus), compte tenu de la 

situation actuelle du système d’accueil en Italie, et bien que cette situation ne soit pas comparable à 

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

significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers ce pays soient privés d’hébergement ou hébergés dans 

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

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

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

dans des conditions adaptées à l’âge des enfants, et que l’unité de la cellule familiale sera préservée. 

121. La Cour note que, selon le gouvernement italien, les familles avec enfants sont considérées 

comme une catégorie particulièrement vulnérable et sont normalement prises en charge au sein du 

réseau SPRAR. Ce système leur garantirait l’hébergement, la nourriture, l’assistance sanitaire, des 

cours d’italien, l’orientation vers les services sociaux, des conseils juridiques, des cours de formation 

professionnelle, des stages d’apprentissage et une aide dans la recherche d’un logement autonome 

(paragraphe 86 ci-dessus). Cela étant, dans ses observations écrites et orales, le gouvernement italien 

n’a pas fourni plus de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des requérants. 

Il est vrai qu’à l’audience du 12 février 2014 le gouvernement suisse a indiqué que l’ODM avait été 

informé par les autorités italiennes qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants seraient hébergés à 

Bologne, dans l’une des structures financées par le FER (paragraphe 75 ci-dessus). Toutefois, en 

l’absence d’informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions 

matérielles d’hébergement et à la préservation de l’unité familiale, la Cour considère que les autorités 

suisses ne disposent pas d’éléments suffisants pour être assurées qu’en cas de renvoi vers l’Italie, les 

requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants. 

122. Il s’ensuit que, si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses 

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

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

violation de l’article 3 de la Convention. 

(…) 

Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention si les requérants 

devaient être renvoyés en l’Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités 

italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des 

enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale. » 

(EHRM, Tarakhel v. Switserland, application no. 29217/12 – GC 4 novembre 2014, verzoeker zet vet) 

Verweerster gaat bovendien voorbij aan vaste rechtspraak van het EHRM, waarbij asielzoekers als een 

kwetsbare groep worden gekenmerkt, die een bijzonder bescherming behoeven (EHRM, 21 januari 

2011, M.S.S. t. België en Griekenland, par. 251.). Deze Europese rechtspraak wordt ook door Uw Raad 

gerespecteerd. In het arrest van 29 september 2015 gaf de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen4 

bijvoorbeeld aan dat de loutere vaststelling dat een verzoeker niet over extra kwetsbaar profiel (une 

vulnérabilité aggravée) beschikt, verweerster niet ontslaat van de verplichting een grondig onderzoek te 

doen naar een mogelijke schending van artikel 3 EVRM, zeker in het licht van huidige massale 

toestroom van asielzoekers in Italië. 

De eenvoudige bevinding dat verzoeker niet de indruk heeft gegeven over een specifiek kwetsbaar 

profiel te beschikken, is niet voldoende om de onderzoeksplicht die rust op de autoriteiten om het risico 

dat verzoeker loopt te schorsen. 

Ook in de bestreden beslissing wordt louter verwezen naar algemene beweringen die zich normaal 

gesproken, in theorie zouden moeten voordoen wanneer verzoeker op het Kroatische grondgebied zal 

toekomen. Er wordt louter naar objectieve informatie verwezen waardoor er op geen enkele manier 

individuele garanties aan verzoeker worden gegeven waaruit hij kan afleiden dat hij effectief opvang zal 

krijgen in Kroatië. 

In casu is er sprake van een expliciet akkoord van Kroatië tot terugname. Verweerster stelt dat omwille 

van het feit dat het een expliciet akkoord betreft, verzoeker een verzoek tot internationale bescherming 

zal kunnen indienen. Volgens verweerster worden personen die in het kader van de Dublin III-

Verordening naar Kroatië worden teruggestuurd dus tot de asielprocedure toegelaten. 

Het betreft echter een louter akkoord zonder verdere effectieve garanties, waardoor verzoeker geen 

voldoende waarborgen krijgt. Het blijkt niet uit de bestreden beslissing hoe en op welke manier de 

vluchtelingen worden opgevangen. Op dit niveau heeft verweerster geen voldoende garanties gegeven. 

Het loutere volgen van de algemene verklaringen van de Kroatische autoriteiten kan niet als voldoende 

beschouwd worden. Zo is het toegelaten worden niet hetzelfde als de kans krijgen op een effectieve 

toegang en behandeling van de asielprocedure. 

4.1.5. Besluit van het eerste middel 
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Uit het bovenstaande blijkt zonder meer dat verzoeker in Kroatië een zeer reëel risico loopt om aan haar 

lot overgelaten te worden. Verweerster kon geacht worden hiervan op de hoogte te zijn en had 

individuele garanties met betrekking tot de opvang voor verzoeker moeten verkrijgen, op zijn minst had 

zij grondiger onderzoek moeten doen. 

Een schending van hogervermelde artikels is bijgevolg bewezen, alsook van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel. 

Op zijn minst heeft verweerster de motiveringsplicht geschonden. 

Het huidige middel is bijgevolg gegrond.” 

 

2.1.2. Verzoeker meent in eerste instantie dat 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 (hierna: de Vreemdelingenwet), dat hij correct citeert, geschonden is omdat de 

verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing de rapporten over Kroatië partieel leest, 

rapporten niet voldoende onderzoekt en nalaat actuele informatie over Kroatië te onderzoeken. Hierdoor 

is ook de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

Deze grief mist grond omdat, zoals zal blijken uit de bespreking van artikel 3 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en artikel 4 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, in werking getreden op 

1 december 2009 (hierna: het Handvest), door verwerende partij wel degelijk een grondig onderzoek is 

verricht naar hun toepassing.  

 

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

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

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

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

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

  

Daarbij moet worden benadrukt dat het vermoeden, waarop het systeem van de Dublin-verordening is 

gebaseerd, met name dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de fundamentele rechten neergelegd 

in het EVRM zal eerbiedigen, 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. 

  

De herkomst van het risico verandert niets aan het beschermingsniveau dat wordt gegarandeerd door 

het EVRM, noch aan de verplichtingen van een staat die voortvloeien uit het EVRM. Het stelt staten niet 

vrij om een grondig en geïndividualiseerd onderzoek te voeren naar de situatie van de betrokken 

persoon en de uitvoering van overdracht te schorsen indien een risico op onmenselijk behandeling is 

vastgesteld, aldus het EHRM (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, par. 

104). 

  

Om te beoordelen of er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker een reëel 

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

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. 

  

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

omstandigheden een minimumniveau aan hardheid bereiken maar de beoordeling van dit 

minimumniveau is relatief en afhankelijk van de omstandigheden van de zaak (EHRM  21 januari 2011, 

M.S.S. v. België en Griekenland, par. 249.). 

  

In dit kader onderstreept het EHRM meermaals dat asielzoekers een bijzonder onder geprivilegieerde 

en kwetsbare groep zijn die bijzondere bescherming vereisen (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, 

Tarakhel v. Zwitserland, par. 97).  De eerder vermelde vereiste van bijzondere bescherming ten aanzien 

van asielzoekers is des te meer aanwezig wanneer er kinderen betrokken zijn en dit omwille van hun 

specifieke noden en extreme kwetsbaarheid. Dit geldt eveneens wanneer de kinderen worden begeleid 

door hun ouders. De extreme kwetsbaarheid van kinderen is een determinerende overweging (‘decisive 

factor’) en heeft voorrang op enige andere overweging omtrent de illegale verblijfsstatus van de 

betrokken vreemdelingen. Deze specifieke noden van kinderen houden in het bijzonder verband met 
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hun leeftijd en hun gebrek aan onafhankelijkheid. Het Hof verwijst naar het VN Kinderrechtenverdrag dat 

staten aanmoedigt om passende maatregelen te nemen opdat een kind dat asiel zoekt, bescherming en 

humanitaire bijstand geniet ongeacht of het al dan niet begeleid is door de ouders (EHRM 4 november 

2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, par. 99). 

 

Voorts oordeelde het Hof reeds dat een situatie van extreme materiële armoede aanleiding kan geven 

tot een schending van artikel 3 van het EVRM waarbij de aansprakelijkheid van een staat onder artikel 3 

van het EVRM niet is uitgesloten wanneer een individu dat geheel afhankelijk is van overheidssteun en 

zich in een situatie bevindt van ernstige ontbering, wordt geconfronteerd met een onverschillige staat 

(EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. Griekenland en België, par. 253.). Dit geldt des te meer 

wanneer verdragsluitende staten zich in het kader van de Europese Unie er zich positiefrechtelijk toe 

verbonden hebben om passende opvang te voorzien aan asielzoekers in het kader van de zogenaamde 

‘Opvangrichtlijn’. 

  

Bijgevolg dient de Raad na te gaan of de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft 

onderzocht of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de opvangomstandigheden voor 

asielzoekers in Kroatië en in het licht van de specifieke situatie van de verzoeker, er zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker zal worden blootgesteld aan een schending van 

artikel 3 EVRM bij terugkeer naar Kroatië. 

 

Artikel 4 van het Handvest heeft inhoudelijk dezelfde draagwijdte. 

  

2.1.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. 

 

De overheid moet zich afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

Wat de materiële motiveringsplicht betreft is de Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te 

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

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

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot 

haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.1.5. Verzoeker citeert artikel 3, lid 2, van de Dublin III-Verordening correct. Dit onderdeel past ook in 

de bespreking van artikel 4 van het Handvest, waarvan de schending, zoals later blijkt, ongegrond is. De 

“ernstige vrees dat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen (…) systeemfouten bevatten die 

resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen” in Kroatië waarvan sprake in artikel 3, lid 2, 

van de Dublin III-Verordening is niet aanwezig. Verzoeker toont niet aan dat Kroatië systeemfouten kent 

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

De grieven aangaande de systeemfouten in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen missen 

grond, zoals verder blijkt. 

 

2.1.6. Zoals uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt, merkt de Raad op dat de 

Kroatische overheid voor verzoeker individuele garanties heeft gegeven. Zij stemden op 9 november 

2017 in met het overnameverzoek op grond van art. 18, §1, c), van de Dublin III-Verordening. 

 

2.1.7. Verzoeker stelt dat er systematische tekortkomingen bestaan in de asielprocedure die Kroatië 

hanteert.  

 

Waar verzoeker voorhoudt dat er zelfs illegale verwijderingen plaatsvonden en verwijst naar pagina 18 

van het rapport van European Council on Refugees and Exiles (ECRE) en naar het AIDA-rapport, up-to-

date tot 31 december 2016, merkt de Raad op dat deze pagina handelt over de toegang tot het 

grondgebied van Kroatië en de “push backs”. 

 

Verzoeker gaat eraan voorbij dat in dit geval Kroatië zich uitdrukkelijk akkoord verklaarde met de 

terugname van verzoeker. 

 

De bestreden beslissing stelt hierover: 
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“We benadrukken dat betrokkene tijdens zijn gehoor in België ontkende dat zijn vingerafdrukken 

geregistreerd werden in Kroatië en hij ontkende verder ook asiel te hebben gevraagd in Kroatië. 

Hieromtrent merken we op dat het vingerafdrukkenonderzoek van betrokkene duidelijk een EURODAC-

resultaat type 1 aantoonde waaruit we dienen te besluiten dat de vingerafdrukken wel degelijk 

geregistreerd werden in Kroatië en dat betrokkene daarbij ook effectief asiel vroeg in Kroatië. Daarnaast 

wordt het feit dat betrokkene effectief asiel vroeg in Kroatië ook bevestigd in het akkoord van de 

Kroatische instanties voor de terugname van betrokkene met toepassing van artikel 18.1(c) van 

Verordening 604/2013 waarin expliciet wordt bevestigd dat betrokkene op d.d. 16.08.2017 asiel vroeg in 

Kroatië.  

We verwijzen desbetreffend wel naar het feit dat door de Kroatische autoriteiten tevens wordt gesteld 

dat vanaf d.d. 26.08.2017 de onderduiking en verdwijning van betrokkene werd vastgesteld waardoor 

zijn asielaanvraag op 13.09.2017 geschorst werd door de Kroatische autoriteiten. Dit heeft er vervolgens 

ook toe geleid dat de Kroatische autoriteiten op grond van artikel 18.1(c) van Verordening 604/2013 

instemmen met de terugname van betrokken. Dit artikel stelt: "de verantwoordelijke lidstaat is verplicht: 

een onderdaan van een derde land of een staatloze die zijn verzoek tijdens de behandeling heeft 

ingetrokken en die in een andere lidstaat een verzoek 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". In dit verband verwijzen we ook naar artikel 18(2) : "Voor de in ; lid 1, onder c) bedoelde 

gevallen, indien dé verantwoordelijke lidstaat de behandeling van een verzoek had gestaakt omdat de 

verzoeker het verzoek had ingetrokken voordat in eerste aanleg een beslissing ten gronde ; was 

genomen, zorgt die lidstaat ervoor dat de verzoeker gerechtigd is te verzoeken dat de behandeling van 

zijn verzoek wordt afgerond, of een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen dat niet 

wordt behandeld als éen volgend verzoek als bedoeld in Richtlijn 2013/32/EU. In dergelijke gevallen 

zorgen de lidstaten ervoor dat de behandeling van het verzoék wordt afgerond". Bovenstaande toont 

dan ook aan dat betrokkene na zijn overdracht aan Kroatië wel degelijk toegang zal krijgen tot de 

asielprocedure, in tegenstelling tot de verklaring van betrokkene dat asielaanvragen niet geaccepteerd 

zouden worden in Kroatië. We verwijzen in dit verband ook naar het door de advocaat van betrokkene 

aangehaalde persoonlijke vluchtmotief van betrokkene en het feit dat betrokkene zich ontegensprekelijk 

in een interne conflictsituatie bevindt. Bovenstaande toont aan dat de vluchtmotieven van betrokkene 

onderzocht zullen worden door de Kroatische instanties na zijn overdracht aan Kroatië in het kader van 

Verordening 604/2013.” 

 

Verzoeker weerlegt niet deze motieven die correct zijn en steun vinden in het administratief dossier. 

Verzoeker is teruggekeerd in het kader van de Dublin III-Verordening en verkeert niet in het geval, 

bedoeld op pagina 18 van het AIDA-rapport dat verzoeker citeert. 

 

Het citaat van het Amnesty rapport 2016/17, tevens stuk 5 gevoegd bij het verzoekschrift van verzoeker, 

is evenmin dienstig. Dit handelt niet over asielzoekers die door Kroatië expliciet met akkoord zijn terug 

genomen. 

 

Verzoeker bekritiseert de asielwetgeving die gehanteerd wordt door de Kroatische autoriteiten en 

verwijst opnieuw naar hetzelfde rapport. Ook hier merkt de Raad op dat dit citaat slaat op irreguliere 

immigranten en niet handelt over de situatie waarin verzoeker verkeert: een Dublin-terugkeerder, 

aanvaard door de Kroatische autoriteiten. De Raad herhaalt dat met deze loutere verwijzingen en 

citaten verzoeker de hierboven geciteerde motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt. 

 

Verzoeker meent dat er een tekort aan professionele tolken bestaat. Hij verwijst naar en citeert uit het 

AIDA-rapport, meer bepaald pagina 23. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker verklaarde slechts 5 

à 6 dagen verbleven te hebben in een transitcentrum in Kroatië en tijdens zijn gehoor geen opmerkingen 

maakte over een gebrekkige vertaling of een gebrek aan tolken. 

 

Alhoewel inderdaad dit rapport melding maakt over een gebrek aan professionele tolken, voorzien de 

Kroatische autoriteiten in een systeem waar tolken slechts aanvaard worden mits goede kennis van het 

Kroatisch en van de taal die moet vertaald worden en hanteren zij een aantal criteria voor de 

onpartijdigheid en objectiviteit van de tolken die zij gebruiken (zie AIDA-rapport, zelfde pagina 23 die 

verzoeker hanteert). Het AIDA-rapport stelt ook dat op basis van de nieuwe Kroatische wetgeving de 

mogelijkheid bestaat om, wanneer het onmogelijk is om een tolk te voorzien voor een specifieke taal, via 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken assistentie te vragen van andere EU-lidstaten. Verzoeker maakt 

niet concreet aannemelijk dat hij geen adequate bijstand zal krijgen van een tolk. 
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In een verder onderdeel bekritiseert verzoeker het gegeven dat hij geen kosteloze bijstand zal 

ontvangen. Hij verwijst naar pagina 25 van het AIDA-rapport dat hij deels citeert. Dit is een partiële 

lezing. Zo blijkt uit pagina 26 van dit rapport, dat zich in het administratief dossier bevindt, dat de 

rechtsbijstand ook wordt verstrekt door Ngo’s en door het Kroatisch wetscentrum als partner van het 

UNHCR, door de rechtsfaculteit van de universiteit van Zagreb, het centrum van “Peace Studies” en 

door het “Jesuit Refugee Service”. Verder leest men op pagina 26 en 27 dat de rechtsbijstand in het 

kader van een beroepsprocedure voor een administratieve rechtbank, ook de juristen van de Ngo’s zijn 

opgenomen in het kader van de kosteloze rechtsbijstand en 3 Kroatische “Law Centre lawyers” 

opgenomen zijn op de lijst van toelatingen om de asielzoekers in rechte te verdedigen, naast de 

gebruikelijke professionelen. Er is in de praktijk geen probleem voor toegang tot deze rechtsbijstanders. 

Het rapport meldt dat soms er een probleem zich stelt in de toegang tot de informatie voor de eerste 

contacten. Dit kan in dit geval echter geen probleem zijn nu de raadsman zelf gebruikt maakt van het 

rapport waar onder meer verschillende centrums met toenaam in verschillende plaatsen staan 

weergegeven en verzoeker geacht mag worden hiervan te weten door middel van diens raadsman. 

Onder meer twee centrums in Zagreb, de stad waarnaar verzoeker is gerepatrieerd, staan opgesomd. 

De bewering “Als verzoeker zou worden teruggestuurd, zal hij aan zijn lot worden overgelaten” gaat in 

tegen de bevindingen in het rapport, waarvan verzoeker gebruik maakt. 

 

Er wordt besloten dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat er systematische tekortkomingen bestaan in 

de Kroatische asielprocedure, van die aard dat zij zich verzetten tegen een terugname van verzoeker 

door de Kroatische autoriteiten. De schending van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het 

Handvest is niet voorhanden wat dit aspect betreft. 

 

2.1.8. Verzoeker meent dat er systematische tekortkomingen bestaan in de opvang van asielzoekers in 

Kroatië. 

 

In eerste instantie houdt hij voor dat sedert 2015 Kroatië overspoeld is door vluchtelingen en hiervoor 

niet is voorbereid. 

 

Hij stelt dat wanneer een asielzoeker tot een kwetsbare doelgroep behoort het opvangsysteem in 

Kroatië hier niet op voorzien is. 

 

In eerste instantie merkt de Raad op dat verzoeker geenszins aantoont tot een kwetsbare doelgroep te 

behoren. Hij is jong, alleenstaand en kent geen gezondheidsproblemen. Het citaat waar verzoeker naar 

verwijst op pagina 8 van het verzoekschrift is niet dienstig in zijn geval. De bestreden beslissing oordeelt 

terecht: 

 

“Verder benadrukken we dat in het bovenvermelde ECRE-rapport kanttekeningen worden geplaatst bij 

een overdracht van personen die tot een dermate kwetsbaar profiel behoren. Het gaat desbetreffend 

onder meer over gezinnen, zwangere vrouwen, personen met ernstige gezondheidsproblemen en 

ouderen (p. 32). Desbetreffend benadrukken we dat het in het geval van betrokkene gaat om een 

alleenstaande man geboren in 1997 die tijdens zijn gehoor geen melding maakte van enige problemen 

betreffende zijn gezondheidstoestand. Er zijn dan ook geen elementen aanwezig in het administratief 

dossier van betrokkene die aanleiding om te besluiten dat betrokkene aan ernstige 

gezondheidsproblemen lijdt of dat hij in de onmogelijkheid verkeert te reizen en dat redenen betreffende 

zijn gezondheid een overdracht aan Kroatië zouden verhinderen of dat redenen van gezondheid bij 

overdracht zouden leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden 

vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest De betrokkene maakte dan ook 

niet aannemelijk dat hij op materieel, fysiek of psychologisch vlak dermate specifieke noden heeft dat er 

sprake is van een uitgesproken kwetsbaarheid die noopt tot bijkomende concrete en individuele 

waarborgen betreffende de omstandigheden waarin de betrokkene in Kroatië zal worden opgevangen” 

 

Het middel weerlegt deze vaststelling niet. 

 

Over de grote toevloed van vluchtelingen in Kroatië en hun opvang stelt de bestreden beslissing: 

 

“(…)Toch kan het 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 I Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat elke schending van een 
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grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003 en Verordening 604/2013. 

Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003, opgevolgd door Verordening 

604/2013, indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met 

betrekking tot procédures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door 

overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Elke 

lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen 

leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het 

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 Kroatië 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 schending zouden kunnen 

zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. We merken verder op dat het zeker 

niet ontkend kan worden dat de grote instroom van vluchtelingen de lidstaten voor zeer grote 

uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, maar dat dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen 

de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun asielaanvraag willen behandeld zien. Zo verklaarde 

betrokkene onder meer dat hij besloot in België asiel te vragen omdat het lot hem naar België bracht. 

Hieromtrent merken we op dat deze specifieke verklaring geen afbreuk doet aan de 

verantwoordelijkheid van de Kroatische instanties voor de behandeling van de asielaanvraag van 

betrokkene die voortkomt uit het feit dat betrokkene reeds eerder asiel vroeg in Kroatië. 

(…) 

Verder wordt gesteld dat niet genoeg opvangmogelijkheden zijn in Kroatië en er onvoldoende 

infrastructuur aanwezig is. In dit verband verwijzen we naar het rapport over Kroatië van het onder meer 

mede door de "European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoôrdineerdè project "Asylum j 

Information Database (Lana Tuckoric and Goranka Lalié Novak, "Asylum Information Database - 

National j Country Report - Croatia", up-to-date vanaf december 2016, verder AIDA-rapport genoemd, 

een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene) waarin 

wordt bevestigd dat personen, die in het kader van de "Dublin-verordening" aan Kroatië worden 

overgedragen, in principe geen problemen ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procédure voor 

het bekomen van internationale bescherming. Daarnaast benadrukken we dat het AIDA-rapport over 

Kroatië tevens ook aantoont dat de Kroatische autoriteiten in principe een beslissing nemen binnen de 6 

maanden maar dat dat deze termijn onder bepaalde omstandigheden verhoogd kan worden naar 9 

maanden en in uitzonderlijke omstandigheden naar 21 maanden. (p. 16)  

Betrokkene verklaarde verder ook dat er veel problemen zijn in Kroatië maar we benadrukken in dit 

verband dat dit door betrokkene niet verder wordt verduidelijkt aan de hand concrete en specifieke 

verklaringen of elementen. 

(…) 

Daarnaast toont het bovenvermelde AIDA-rapport ook duidelijk aan dat asielzoekers en kandidaat-

vluchtelingen in de Dublin-procedure recht hebben op opvang en maakt het geen melding van 

structurele problemen ter zake.  

Zo toont het geactualiseerde AIDA-rapport over Kroatië (p. 52-59) ook aan dat asielzoekers recht 

hebben op opvang zodra de intentie wordt uitgesproken om een verzoek tot internationale bescherming 

in te dienen. Tevens is financiële hulp ook onderdeel van de materiële opvangvoorziening en 

benadrukken we dat ondanks de exponentiële toename van de instroom er geen omstandigheden 

werden geïdentificeerd van asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen die geen toegang hebben tot de 

opvangvoorzieningen omwille van een tekort aan ; 

plaatsen. Verder wordt er ook geen melding gemaakt van dermate structurele en systematische 

tekortkomingen ' in de opvangvoorzieningen in Kroatië die een schending van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het EU- ! Handvest impliceren.  

(…) 

De betrokkene maakte dan ook niet aannemelijk dat hij op materieel, fysiek of psychologisch vlak 

dermate specifieke noden heeft dat er sprake is van een uitgesproken kwetsbaarheid die noopt tot 

bijkomende concrete en individuele waarborgen betreffende de omstandigheden waarin de betrokkene 

in Kroatië zal worden opgevangen. Zo benadrukken we ook dat in het hierboven ECRE-rapport duidelijk 

wordt gesteld dat de huidige omstandigheden van opvang in Kroatië geen algemene opschorting van 

overdrachten naar Kroatië in het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen (p. ; 32, §3). 

(…) 

Verder zijn we van oordeel dat het wijzen op het feit dat in Kroatië, net zoals in andere lidstaten, soms 

problemen voorkomen wat betreft de behandeling van asielaanvragen en de opvang en begeleiding van 
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asielzoekers niet aantoont dat personen, die aan Kroatië worden overgedragen onder de bepalingen 

van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende de 

behandeling van immigranten in de meest ruime zin in Kroatië en betreffende de opvang en behandeling 

van asielzoekers, zoals ook aangetoond door de advocaat van betrokkene in haar schriftelijke 

tussenkomst, is volgens ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen.” 

 

Ook deze vaststellingen zijn correct en vinden steun in de rapporten die zich in het administratief dossier 

bevinden. Door louter te verwijzen naar het stuk 6 en het deels citeren uit de berichtgeving van het  

Freedom House, weerlegt de verzoeker de vaststellingen van de bestreden beslissing niet. De Raad 

merkt op dat meer waarde wordt gehecht aan de vaststellingen in het AIDA-rapport omdat dit rapport 

een onderscheid maakt tussen Dublin-terugkeerders en andere asielzoekers, temeer het geactualiseerd 

is en dat geen gewag maakt van ernstige structurele problemen terzake. 

 

Ook dit onderdeel mist grond. 

 

2.1.9. In een volgend onderdeel meent verzoeker dat onvoldoende garanties werden gegeven voor de 

toegang tot de asielprocedure en “passende omstandigheden” in Kroatië. Hij stelt dat de Minister van 

Binnenlandse Zaken geen informatie bijhoudt over de gevraagde individuele garanties aan Kroatië.  

 

De bestreden beslissing merkt terecht op: “Echter merken we op dat in het recente rapport uitgaande 

van het ECRE (ECRE, 'Balkan route reserved. The return of asylum seekers to Croatia under the Dublin 

system', 15.12.2016) melding wordt gemaakt van een mogelijke refoulement ten opzichte van Dublin-

overdracht naar Kroatië. Dit rapport stelt in het algemeen dat asielzoekers die in het kader van 

Verordening 604/2013 aan Kroatië worden overgedragen de mogelijkheid hebben om een verzoek voor 

internationale bescherming in te dienen bij de Kroatische instanties. Desbetreffend wordt er echter wel 

melding gemaakt van problemen wanneer de betrokken persoon zijn asielaanvraag in Kroatië expliciet 

introk of wanneer hij reeds een negatieve beslissing ontving in Kroatië. Deze aanvragen worden door de 

Kroatische instanties beschouwd als herhaalde aanvragen wat kan leiden tot een schending van artikel 

18(2) van Verordening 604/2013 (p. 30-31). Desbetreffend wensen we te benadrukken dat de recente 

update van het AIDA- rapport aantoont dat asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen die Kroatië verlaten 

voor het einde van de asielprocedure, waardoor de procédure eventueel geschorst werd in Kroatië, 

weliswaar moeten opnieuw asiel moeten aanvragen na aankomst in Kroatië maar dat deze 

asielaanvraag niet beschouwd zal worden als een herhaalde aanvraag. Er is enkel sprake van een 

herhaalde aanvraag bij terugkeer naar Kroatië wanneer de asielaanvraag expliciet is ingetrokken door 

de betrokkene of wanneer er reeds een definitieve beslissing werd genomen. We benadrukken dat deze 

situatie niet van toepassing is op de situatie van betrokkene vermits de opschorting van zijn 

asielaanvraag impliciet werd vastgesteld door de Kroatische instanties vanwege het feit dat betrokkene 

verdween in Kroatië en niet op eigen verzoek van betrokkene en dat de Kroatische instanties met 

toepassing van artikel 18.1(c) van Verordening 604/2013 instemden met de terugname van betrokkene 

en niet met artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013. In dit verband benadrukken we ook dat 

verantwoordelijkheid van Kroatië voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene werd 

vastgesteld aan de hand van het feit dat de Kroatische autoriteiten met toepassing van artikel 18.1(c) 

van Verordening 604/2013 instemden met de terugname van betrokkene. We verwijzen desbetreffend 

nogmaals naar artikel 18(2) van Verordening 604/2013 waaruit we moeten afleiden dat betrokkene na 

overdracht aan Kroatië de mogelijkheid zal hebben om zijn asielprocedure verder te zetten en dat de 

asielaanvraag van betrokkene slechts geschorst werd door de Kroatische instanties en niet volledig 

werd stopgezet. Echter besloot betrokkene om de uitkomst van zijn in Kroatië ingediende asielaanvraag 

niet af te wachten en verder door te reizen naar België. Het feit dat de asielaanvraag van betrokkene 

vervolgens werd opgeschorst door de Kroatische instanties kan dan ook geen schending van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest impliceren vermits betrokkene zelf besloot om niet 

verder gebruik te maken van zijn mogelijkheid om asiel te vragen in Kroatië. 

Bovenstaande elementen impliceren dan ook dat de Kroatische instanties het verzoek tot internationale 

bescherming van betrokkene wel degelijk inhoudelijk zullen onderzoeken en de betrokkene niet zullen 

verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedégen onderzoek van dit verzoek tot 

internationale bescherming. De betrokkene zal daarbij ook gemachtigd zijn te verblijven in Kroatië in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en 

opvang verkrijgen. We merken hieromtrent, alsook betreffende de verklaring van betrokkene dat hij 

besloot in België asiel te vragen omdat hij wou naar een land dat hem beschermt, verder ook op dat 

Kroatië, net als België, de Conventie van. Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet er dan ook van worden 
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uitgegaan dat Kroatië het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het i EVRM nakomt en dat Kroatië daarbij ook de nodige 

bescherming zal bieden aan betrokkene. De Kroatische autoriteiten kennen, tevens net als België, de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de 

regelgeving voorziene voorwaarden. Er is verder dan ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat 

de Kroatische autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als 

vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de 

Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU niet zouden respecteren. Hierbij onderstrepen we ook 

dat Kroatië onafhankelijke beroepsinstanties kent voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen 

en beslissingen inzake detentie en verwijdering en dat het geactualiseerde AIDA-rapport geen melding 

maakte van structurele obstakels in Kroatië die de toegang tot een beroepsprocedure ontzeggen.  

Verder benadrukken we dat in het bovenvermelde ECRE-rapport kanttekeningen worden geplaatst bij 

een overdracht van personen die tot een dermate kwetsbaar profiel behoren. Het gaat desbetreffend 

onder meer over gezinnen, zwangere vrouwen, personen met ernstige gezondheidsproblemen en 

ouderen (p. 32). Desbetreffend benadrukken we dat het in het geval van betrokkene gaat om een 

alleenstaande man geboren in 1997 die tijdens zijn gehoor geen melding maakte van enige problemen 

betreffende zijn gezondheidstoestand.” 

 

Het gegeven dat de Minister geen informatie kon geven over het precieze aantal van vragen tot het 

geven van individuele garanties, betekent nog niet dat de gegeven garanties niet worden nageleefd. In 

dit geval heeft Kroatië een individuele expliciete garantie gegeven zodat verzoeker geenszins met een 

verwijzing naar een rapport aannemelijk maakt dat zijn asielaanvraag niet zal worden behandeld en/of 

hij geen opvang zal krijgen. 

 

De  Kroatische autoriteiten beschouwen de asielaanvraag als zijnde opgeschort. Dit wordt niet weerlegd 

door verzoeker. De Raad ziet niet in waarom verzoeker meer garanties dient te verkrijgen. De verwijzing 

aan het arrest Tarakhel van het EVHM is niet dienstig. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij een 

kwetsbaar profiel heeft, zoals de nota met opmerkingen correct benadrukt. Dit arrest stelt dat het 

vermoeden, waarop het systeem van de Dublinverordening is gebaseerd, met name dat de voor 

overdracht aangezochte lidstaat de fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen, dit 

is het wederzijds vertrouwensbeginsel, niet onweerlegbaar is (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, 

Tarakhel v. Zwitserland, par. 103). Dit vermoeden wordt volgens het Hof weerlegd wanneer, zoals de 

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

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

onmenselijke behandeling. De herkomst van het risico verandert niets aan het beschermingsniveau dat 

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

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

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

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

Tarakhel v. Zwitserland, § 104). Uit de eerdere bespreking blijkt dat in het licht van de algemene situatie 

met betrekking tot de asielprocedure en de opvangomstandigheden voor asielzoekers in Kroatië en in 

het licht van de specifieke situatie van de verzoeker, er geen zwaarwegende gronden bestaan om aan 

te nemen dat verzoeker zal worden blootgesteld aan een schending van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het Handvest bij terugkeer naar Kroatië. Verzoeker toont evenmin aan dat er redenen zijn 

om aan te nemen dat Dublin-terugkeerders blootgesteld worden aan het risico vervat in artikel 3 van het 

EVRM bij terugkeer naar Kroatië.  

 

De volgende redenering van de verwerende partij in de nota met opmerkingen kan gevolgd worden: “De 

gemachtigde concludeert terecht dat er in Kroatië geen situatie aanwezig is waar de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming en de onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

dermate structurele tekortkomingen zouden vertonen dat asielzoekers die in het kader van de Dublin III-

verordening aan Kroatië worden overgedragen, per definitie in een situatie belanden die kan worden 

gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van art. 3 EVRM.  

Verzoekende partij verwijst nog naar het arrest TARAKHEL, en meent hieruit te kunnen besluiten dat de 

Belgische Staat in gebreke blijft de nodige individuele garanties te bieden. Geenszins kan verzoekende 

partij hierbij gevolgd worden.  

Immers, de zaak TARAKHEL wordt gekenmerkt door volgende elementen:  

- de zaak betreft een Afghaans gezin met zes minderjarige kinderen;  

- de familie TARAKHEL verklaarde voor hun vertrek uit Italië te hebben verbleven in een CARA (Centro 

di Accoglienza per Richiedenti Asilo), waar zij gewelddadige incidenten zouden hebben meegemaakt;  
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- het EHRM stipte aan dat uit verschillende voorgelegde rapporten bleek dat de normale 

opvangsystemen in Italië (CARA en SPRAR), waarbinnen de familie TARAKHEL zou worden 

opgevangen, overbevolkt zijn, met daarmee gepaard gaande problemen van promiscuïteit, geweld en 

gebrekkige hygiëne;  

- de familie TARAKHEL had een kwetsbaar profiel, nu er verschillende minderjarige kinderen deel 

uitmaken van het gezin;  

- de familie TARAKHEL zou in Italië worden opgevangen binnen de normale opvangsystemen;  

- de Zwitserse overheid was, rekening houdend met de tekortkomingen van het Italiaanse systeem, 

onvoldoende nagegaan of de opvangstructuur- en voorwaarden in Italië aangepast zouden zijn aan de 

leeftijd van de kinderen en of de eenheid van het gezin zou worden gewaarborgd.  

 

Deze omstandigheden verschillen fundamenteel van het geval van verzoekende partij, temeer nu 

verzoekende partij een alleenstaande man is die tijdens zijn verhoor ook geen melding maakte van 

enige problemen betreffende zijn gezondheidstoestand. Geenszins kan de beoordeling van het EHRM 

in het arrest TARAKHEL ertoe leiden dat België gehouden zou zijn om de asielaanvraag van 

verzoekende partij te behandelen.” 

 

Verzoeker verwijst naar ‘vaststaande rechtspraak van het EHRM’, met name het M.S.S. t. België en 

Griekenland-arrest van 21 januari 2011. Dit arrest heeft betrekking op een overdracht van asielzoekers 

aan Griekenland, terwijl verzoekende partij in dit geval aan Kroatië werd overgedragen. Verzoeker kan 

zich niet dienstig op dit arrest beroepen om voor te houden dat asielzoekers in Kroatië tot een 

kwetsbare groep zouden behoren. 

 

In dit geval is het gegeven akkoord van de Kroatische overheden afdoende en voldoende. 

 

De schending van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het Handvest is niet voorhanden. 

 

Uit het geheel blijkt dat de bestreden beslissing afdoende de situatie van Kroatië, rekening houdend met 

de specifieke situatie van verzoeker, heeft onderzocht. De motieven zijn correct, vinden steun in het 

administratief dossier en zijn kennelijk redelijk. 

 

2.1.10. De Raad besluit dat verzoeker de schending van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 3 en 17 van de Dublin III-Verordening, van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest 

(zie ook tweede middel), van de zorgvuldigheidsplicht en van de motiveringsplicht niet aannemelijk 

maakt. Evenmin toont verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM of van het artikel 4 van 

het Handvest. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Het tweede middel luidt: 

 

“4.2. TWEEDE MIDDEL 

 

EUROPESE UNIE; 

DECEMBER 2005 BETREFFENDE DE MINIMUMNORMEN VOOR DE PROCEDURES IN DE 

LIDSTATEN VOOR DE TOEKENNING OF INTREKKING VAN DE VLUCHTELINGENSTATUS. 

Samenvatting van het middel: 

De verzoeker kan niet genieten van een effectief rechtsmiddel tegen de beslissing van zijn 

asielaanvraag. 

Aan verzoeker werd op datum van 12 december 2017 (kennisgeving 12 december 2017) een beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) betekend. 

Tegen deze negatieve beslissingen van verweerster, genomen in toepassing van artikel 51/5 van de 

Vreemdelingenwet, kan overeenkomstig artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet uitsluitend een 

beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze 

beroepen zijn evenwel niet (automatisch) opschortend. 

Bijgevolg staan tegen de genomen beslissingen door de Belgische Staat enkel niet – schorsende 

(beroeps-) procedures open. Uiteraard zullen deze procedures tijdig worden gevoerd, doch kan een 

verwijderingsmaatregel richting Kroatië elk moment verwacht worden. 
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Verzoeker is van oordeel dat zowel de beroepen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid als 

tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, evenals de cassatieberoepen bij de 

Raad van State, geen effectieve rechtsmiddelen zijn in de zin van artikel 13 EVRM. De procedures 

beoordelen immers niet de grond van de zaak, maar doen enkel uitspraak over de juridische kwalificatie 

van de feiten en houden geen beoordeling in over de feiten zelf. 

Hoewel verzoeker gegronde middelen inroept, hebben de openstaande beroepsmogelijkheden, tot 

gevolg dat verzoeker zal gerepatrieerd worden naar Kroatië, zonder dat de middelen effectief 

onderzocht zullen worden door de nationale rechter (alvorens tot een schorsing te komen in het kader 

van een procedure “uiterst dringende noodzakelijkheid” is het immers noodzakelijke dat er “ernstige 

middelen” worden aangevoerd – zie hierna). 

Artikel 13 EVRM stelt: “Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn 

geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien 

deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.” 

Artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bepaalt verder: 

“eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft 

recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde 

voorwaarden. 

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 

termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de 

mogelijkheden zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. 

Rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, 

voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.” 

Artikel 39, § 1 van de Richtlijn 2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor 

de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna: de 

Procedurerichtlijn) voorziet in dezelfde zin: 

“De lidstaten zorgen ervoor dat voor asielzoekers een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke 

instantie openstaat tegen: 

a) een beslissing die inzake hun asielverzoek is gegeven, met inbegrip van een beslissing: 

i) om een asielverzoek als niet – ontvankelijk te beschouwen overeenkomstig artikel 25, lid 2; 

ii) aan de grens of in de transitzones van een lidstaat zoals omschreven in artikel 35, lid 1; 

iii) om een behandeling niet uit te voeren overeenkomstig artikel 36; 

b) een weigering om de behandeling van een verzoek na de onderbreking ervan overeenkomstig de 

artikelen 19 en 20 te hervatten; 

c) een beslissing om het hernieuwde verzoek niet opnieuw te behandelen overeenkomstig de artikelen 

32 en 34; 

d) een beslissing waarbij de binnenkomst wordt geweigerd in het kader van de procedures krachtens 

artikel 35, lid 2; 

e) een beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus krachtens artikel 38. 

(…)” 

In analogie met uitspraken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zake schendingen 

van het bij artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op 

daadwerkelijke rechtshulp in het kader van een aangevoerd grief op basis van artikel 3 en/of artikel 8 

van hetzelfde verdrag, veronderstelt dit recht toegang tot een rechtscollege dat bevoegd is om de 

inhoud van de grief te onderzoeken en om het gepaste herstel te bieden. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk geoordeeld dat, « gelet op het 

belang dat [het] hecht aan artikel 3 van het Verdrag en aan de onomkeerbare aard van de schade die 

kan worden veroorzaakt wanneer het risico van foltering of slechte behandelingen zich voordoet […], 

artikel 13 eist dat de betrokkene toegang heeft tot een van rechtswege opschortend beroep » (EHRM, 

26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66; zie EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. 

België en Griekenland, § 293; 2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, §§ 134 en 156; 2 oktober 2012, Singh en 

anderen t. België, § 92). 

Om daadwerkelijk te zijn in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens moet het beroep dat openstaat voor de personen die een schending van artikel 3 EVRM 

aanklagen, een “aandachtige”, “volledige” en “strikte” controle mogelijk maken van de situatie van 

verzoeker door het bevoegde orgaan (E.H.R.M. 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, §§ 

387 en 389; 20 december 2011, Yoh – Ekale Mwanje t. België, §§ 105 en 107). 

Bijgevolg moet, op grond van een gecombineerde lezing van de artikelen 3, 8 en 13 EVRM, een beroep, 

om daadwerkelijk te zijn, voldoen aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden: het moet van 

rechtswege schorsend zijn, het moet een volledig onderzoek ex nunc van de aangevoerde grieven 

mogelijk maken en het moet in de praktijk toegankelijk zijn. 
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Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens definieert het daadwerkelijk rechtsmiddel in die 

context in die zin, m.n. dat het een automatische schorsing van de in het geding zijnde maatregel 

veronderstelt, alsook een volledig onderzoek ex nunc van de verdedigbare grieven. 

Om na te gaan of artikel 13 EVRM is geschonden, dient evenwel rekening te worden gehouden met alle 

“mogelijke” beroepen waarover verzoeker beschikt, met inbegrip van de beroepen die het mogelijk 

maken zich te verzetten tegen de tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering naar een land 

waar, luidens de grief die zij aanvoeren, een risico bestaat dat artikels 3 en 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens te hun aanzien zou kunnen worden geschonden. Het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens heeft immers herhaaldelijk geoordeeld dat « het geheel van de door het 

interne recht geboden beroepen kan voldoen aan de vereisten van artikel 13, zelfs wanneer geen 

enkele daarvan op zich daaraan helemaal beantwoordt » (zie met name EHRM, 5 februari 2002, Čonka 

t. België, § 75; 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 53; 2 oktober 2012, Singh 

en anderen t. België, § 99). 

Het feit dat een annulatieberoep kan worden aangevuld met een beroep bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid impliceert geen daadwerkelijk rechtsmiddel. 

Immers, sinds het arrest M.S.S. t. België van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (M.S.S. t. 

België en Griekenland, 30.696, 21 januari 2011) is de schorsende werking van de procedure bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid een constitutief onderdeel van de onderzoeksplicht die rust op de Raad om 

schendingen van het EVRM daadwerkelijk te onderzoeken met alle gegevens die ex nunc voorhanden 

zijn. In dit arrest werd eveneens de nadruk gelegd op de tijdsgrens waarbinnen relevante stukken 

kunnen worden aangedragen om bij te dragen in het onderzoek naar schendingen van het EVRM (in het 

voorgaande middel wordt o.a. een schending van artikel 8 EVRM aangehaald). Een te kort tijdsbestek 

staat de mogelijkheid van een grondig onderzoek ex nunc in de weg. 

Niet alleen hangt de schorsende werking af van een aantal verschillende voorwaarden (zie hierna), doch 

wordt ook slechts van rechtswege een schorsende werking voorzien van maximum 10 dagen. Dit volgt 

uit een samenlezing van de artikelen 39/83, 39/82, § 4, tweede lid en 39/57, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet. Artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Behoudens toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling die het voorwerp 

uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot gedwongen tenuitvoerlegging van 

deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde 

beroepstermijn of, wanneer de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de Raad deze vordering 

heeft verworpen.” 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

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

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

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

Artikel 39/57, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

“indien het beroep gericht is tegen de in artikel 57/6/2, eerste lid, bedoelde beslissing tot niet-

inoverwegingneming. Deze termijn wordt teruggebracht tot tien dagen in het geval dit beroep is 

ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing bevindt 

in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter beschikking is gesteld 

van de regering, tegen een eerste beslissing tot niet-inoverwegingneming. Deze termijn wordt 

teruggebracht tot vijf dagen vanaf een tweede beslissing tot niet-inoverwegingneming.” 

Het is pas indien verzoeker binnen die schorsende termijn een beroep tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel, dat uit de samenleving van de hiervoor aangehaalde artikelen 

volgt dat dit beroep van rechtswege schorsend is en dit tot op het ogenblik van de uitspraak van de 

Raad. In dit geval is de Raad er wettelijk toe gehouden om met toepassing van artikel 39/82, § 4, 

tweede lid, tweede zin van de Vreemdelingenwet, de zaak af te doen binnen de in de vreemdelingenwet 

gestelde termijnen, waarbij deze organisatie gebonden termijnen zijn waarvan de overschrijding geen 

gevolgen heeft op het van rechtswege schorsend effect. 

Bij meerdere arresten gewezen in algemene vergadering op 17 februari 2011 heeft de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld dat, opdat die vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid overeenkomstig de vereisten van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens zou zijn, de bepalingen van de wet van 15 december 1980 in die zin moesten 

worden geïnterpreteerd dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die binnen 

de termijn van tien dagen na de kennisgeving van de verwijderingsmaatregel is ingesteld, de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel van rechtswege opschort totdat de Raad zich 
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uitspreekt. Bij dezelfde arresten heeft de Raad eveneens geoordeeld dat het beroep, ingesteld buiten de 

opschortende termijn, maar binnen de termijn bepaald in artikel 39/57 van de wet van 15 december 

1980 om een annulatieberoep in te stellen, namelijk 30 dagen, de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel waarvan de uitvoering imminent is, eveneens van rechtswege opschort (RVV, 

17 februari 2011, arresten nrs. 56.201 tot 56.205, 56.207 en 56.208). 

Die uitbreiding van de schorsende werking van het instellen van de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid vloeit evenwel niet voort uit een wetswijziging, maar wel uit rechtspraak van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zodat verzoeker, ondanks het gezag van die arresten, niet 

de waarborg kan hebben dat de administratie van de Dienst Vreemdelingenzaken haar praktijk in alle 

omstandigheden aan die rechtspraak heeft aangepast. In dat opzicht dient eraan te worden herinnerd 

dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens herhaaldelijk heeft verklaard dat « de vereisten van 

artikel 13, net als die van de andere bepalingen van het Verdrag, moeten worden beschouwd als een 

waarborg, en niet gewoon als een bereidwilligheid of een praktische regeling; dat is een van de 

gevolgen van de voorrang van het recht, een van de grondbeginselen van een democratische 

maatschappij, inherent aan alle artikelen van het Verdrag » (EHRM, 5 februari 2002, Čonka t. België, § 

83; 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66). Het heeft eveneens gepreciseerd 

dat « de daadwerkelijkheid [van het beroep] vereisten inhoudt inzake de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de beroepen, zowel in rechte als in de praktijk » (EHRM, 2 februari 2012, I.M. t. 

Frankrijk, § 150; 2 oktober 2012, Singh en anderen t. België, § 90). 

De beroepsmogelijkheden die heden openstaan tegen een beslissing van de Belgische Staat, en in 

casu tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater), zijn geen daadwerkelijke rechtsmiddelen. Bijgevolg wordt artikel 13 EVRM, in samenlezing 

met artikels 3 en 8 EVRM, geschonden. 

Betreffende de praktische toegankelijkheid van de beroepen dient er bovendien op gewezen te worden 

dat, om een schorsende werking en een volledig onderzoek van zijn beroep te verkrijgen, de 

asielzoekers mogelijk tot drie verschillende beroepen moeten instellen, wat op zijn minst duidelijk 

complexer is dan wanneer zij zich hadden kunnen beperken tot slechts één schorsende procedure van 

rechtswege en met volle rechtsmacht. 

Het daadwerkelijk rechtsmiddel, waarvan sprake in artikel 39 van de Procedurerichtlijn, omvat dezelfde 

vereisten als die welke blijken uit artikel 47 van het Handvest en, bijgevolg, ten minste dezelfde 

vereisten als die welke zijn vervat in artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Een louter annulatieberoep dat openstaat tegen de beslissingen tot weigering van binnenkomst met 

terugdrijving of terugleiding tot aan de grens (bijlage 26 quater), en bijgevolg niet toelaat de 

voorbereidende akten van de bestreden beslissingen te onderzoeken, is strijdig met artikel 39 van de 

Procedurerichtlijn. 

Betreffende artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dient onderstreept 

te worden dat, zelfs in de veronderstelling dat een annulatieberoep een uiterst nauwkeurig onderzoek 

van de grieven zou toelaten, dan nog moet worden vastgesteld dat dit onderzoek beperkt is tot de 

grieven die zijn afgeleid uit de schending van artikels 3 en 8 EVRM, dat bijgevolg niet alle grieven omvat 

die kunnen worden afgeleid uit de schending van het recht op asiel. Het risico bestaat dat bepaalde 

grieven die verbonden zijn aan het recht op asiel, zoals gestipuleerd in artikel 18 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie, niet worden onderzocht voordat de asielzoekers worden 

uitgezet, wat bijgevolg een schending vormt van artikel 47 van het Handvest. Niet alleen bevat artikel 47 

van het Handvest minstens de waarborgen van artikel 13 EVRM, maar daarnaast heeft het een eigen 

essentie nu zij het recht op een daadwerkelijk beroep vastlegt tegen een schending van alle bij het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie vastgelegde rechten. Bijgevolg is artikel 47 van 

het Handvest geschonden nu een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts mogelijk is tegen 

een verwijderingsmaatregel en omdat, ter gelegenheid van een annulatieberoep, alleen de grieven die 

zijn afgeleid uit artikels 3 en 8 EVRM worden onderzocht, en niet de grieven die uit het Handvest zijn 

afgeleid. 

Het recht op een daadwerkelijk beroep, gewaarborgd bij artikel 47 van het Handvest en bij artikel 39 van 

de Procedurerichtlijn, behoort tot de « basisbeginselen » en de « fundamentele waarborgen » die zijn 

ingevoerd bij de richtlijn. In dat opzicht heeft het Hof van Justitie reeds geoordeeld: 

« Bijgevolg zijn de beslissingen waartegen de asielzoeker overeenkomstig artikel 39, lid 1, van richtlijn 

2005/85 beroep moet kunnen instellen, de beslissingen die een afwijzing van het asielverzoek inhouden 

om redenen ten gronde of, in voorkomende gevallen, om formele of procedurele redenen die een 

beslissing ten gronde uitsluiten » (HvJ, 28 juli 2011, C-69/10, Samba Diouf, punt 42).” 

De beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens in 

uitvoering van artikel 71/3, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen houdt een verwerping 
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van de asielaanvraag in en valt bijgevolg onder de categorie van beslissingen waartegen een 

daadwerkelijk beroep moet openstaan. 

In een arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens werd België door het Europese Hof 

veroordeeld wegens het niet voldoen aan artikel 13 van EVRM (S.J. v. Belgium) (no. 70055/10) dd. 27 

februari 2014. 

Deze zaak betreft een moeder, met minderjarige kinderen, die lijdt aan H.I.V., en waarbij de medische 

regularisatieaanvraag ongegrond werd verklaard en haar een bevel om het grondgebied te verlaten 

werd betekend. 

Het Hof oordeelde dat de familie, overeenkomstig de Belgische wetgeving, over geen enkel effectief en 

daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt, teneinde de beslissing tot gedwongen repatriëring naar Nigeria, 

aan te vechten. Het Europees Hof concludeerde dat de Belgische wetgeving faalt in haar effectieve 

beroepsmogelijkheden teneinde verzoeker te voorzien in een daadwerkelijk rechtsmiddel, met een 

automatisch schorsend effect. 

Het Hof gaat verder en stelt dat onder de Belgische wet, een annulatieberoep, tegen een uitwijzing geen 

schorsend effect heeft, evenmin voorziet de Belgische wet in een “gewoon” schorsend beroep. Enkel 

een beroep tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijk heeft een automatisch schorsend effect, maar 

dit beroep is enkel mogelijk indien de verwijderingsmaatregel imminent geworden is en wanneer de 

verzoeker gevangen wordt genomen met het oog op zijn uitwijzing. Het beroep tot schorsing in uiterst 

dringende noodzakelijkheid kan bijgevolg door het Europees voor de Hof van de Rechten van de Mens 

niet aangewend worden in afwezigheid van een gewoon schorsend beroep. 

Het Hof gaat verder en stelt de procedurele mogelijkheden teneinde een gedwongen uitwijzing aan te 

vechten té complex en té moeilijk te begrijpen zijn, zelfs, wanneer de verzoeker bijgestaan wordt door 

een gespecialiseerde vreemdelingenrecht advocaat. Gelet op deze complexiteit, in samenhang met de 

gelimiteerde toegang tot de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid, is de Belgische wetgeving, 

in strijd met artikel 13 EVRM. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt in zijn overwegingen §102 - § 108 het volgende: 

“§102. La Cour observe que ce système, tel que décrit ci – dessus (voir paragraphes 96 – 97 ci – 

dessus), a pour effet d’obliger l’étranger, qui est sous le coup d’une mesure d’éloignement et qui 

soutient qu’il y a urgence à demander le sursis à exécution de cette mesure, à introduire un recours 

conservatoire, en l’occurence une demande de suspension ordinaire. Ce recours, qui n’a pas d’effet 

suspensif, doit être introduit dans le seul but de se préserver le droit de pouvoir agir en urgence lorsque 

la véritable urgence, au sens donné par la jurisprudence du CCE, se réalise, c’est – à – dire quand 

l’étranger fera l’objet d’une mesure de contrainte. La Cour observe au surplus que, dans l’hypothèse où 

l’intéressé n’a pas mis en mouvement ce recours conservatoir au début de la procédure, et où l’urgence 

se concrétise par après, il est définitivement privé de la possibilité de demander encore la suspension 

de la mesure d’éloignement. 

§103. Selon la Cour, si une telle construction peut en théorie se révéler efficace, en pratique, elle est 

difficilement opérationnelle et est trop complexe pour remplir les exigences découlant de l’article 13 

combiné avec l’article 3 de disponibilité et d’accessibilité des recours en droit comme en pratique (…). 

Elle note en outre que si, dans l’hypothèse précitée (voir paragraphe 102 in fine), l’étranger ne retire pas 

son recours en annulation initial et ne le réintroduit pas, cette fois accompagné d’une demande de 

suspension ordinaire, le système préconisé par le Gourvernement peut mener à des situations dans 

lesquelles l’étranger n’est en fait protégé par un recours à effet suspensif ni durant la procédure contre 

l’ordre d’expulsion ni face à l’imminence d’un éloignement. C’est cette situation qui s’est produite en 

l’espèce, alors même que la requérante était conseillée par un avocat spécialisé. Eu égard à 

l’importance du droit protégé par l’article 3 et au caractère irréversible d’un éloignement, une telle 

situation est incompatible avec les exigences desdites dispositions de la Convention (…) 

§105. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité qu’avait la requérante de saisir 

le juge judiciaire des référés (…). Il lui suffit de constater que ce recours n’est pas non plus suspensif de 

plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il ne remplit donc pas non plus les exigences 

requises par l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 (…) 

“§106. Au vu de l’analyse du système belge qui précède, la Cour conclut que la requérante n’a pas 

disposé d’un recours effectif, dans le sens d’un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un 

examen effectif des moyens tirés de la violation de l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation 

de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné 

avec l’article 3 de la Convention. 

§. 107 Il s’ensuit qu’il ne saurai être reproché à la requérante de na pas avoir usé de la multitude de 

recours devant le CCE ou de recours devant le juge judiciaire des référés pour faire valoir son grief tiré 

de l’article 3. L’exception tirée par le Gouvernement du non – épuisement des voies de recours internes 

en ce qui concerne le grief fondé sur l’article 3 (voir paragraphe 83 ci – dessus) doit donc être rejetée. » 

(Josef v. Belgium) (no. 70055/10 - 27 februari 2014) 
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Hoewel deze zaak geschrapt werd voor hij door de Grote Kamer kon behandeld worden en deze 

rechtspraak dus geen afdwingbaar karakter heft, blijft de door het EHRM opgebouwde argumentatie tot 

op vandaag zéér relevant. 

Uit arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt bijgevolg dat er in casu sprake is 

van een schending van artikel 13 EVRM. 

In casu is het eveneens noodzakelijk te wijzen op een arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 januari 

2014 (nr. 1/2014). Hoewel het Hof hier oordeelde over de daadwerkelijkheid van het beroep inzake 

beslissingen die werden genomen op grond van artikel 57/6/1 inzake asielaanvragen die worden 

ingediend door een onderdaan van een “veilig land” van herkomst of van een staatloze die voorheen in 

dat land zijn gewone verblijfplaats had, blijkt duidelijk dat de verzoeker in een parallelle juridische 

situatie zit en geen adequaat rechtsmiddel heeft. 

Een analoge beoordeling dringt zich op. Immers, door slechts te voorzien in een mogelijkheid om een 

annulatieberoep in te stellen tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tegen een 

beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens (bijlage 26 

quater), beschikt verzoeker niet over een daadwerkelijk rechtsmiddel. De hierboven vermelde 

wetsbepalingen zijn dan ook zonder meer geschonden. 

Tenslotte is het eveneens van belang te wijzen op de “Dublin – III” Verordening (EU) nr. 604/2013 van 

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

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

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

ingediend. In deze Dublin – III Verordening blijkt het belang van een daadwerkelijk rechtsmiddel. Artikel 

27 van de Dublin III Verordening stelt immers dat een asielzoeker die voor de behandeling van zijn 

asielaanvraag naar een andere lidstaat wordt doorverwezen het recht heeft tegen het overdrachtsbesluit 

bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen, in de vorm van een beroep of 

een bezwaar ten aanzien van de feiten en het recht. Artikel 27, § 3 van de Dublin III Verordening zegt 

ook dat de asielzoeker “de gelegenheid heeft om binnen een redelijke termijn een rechterlijke instantie 

te verzoeken de uitvoering van het overdrachtsbesluit op te schorten in afwachting van de uitkomst van 

het beroep. België, als een lid van de Dublin III – Verordening, is dus niet in orde. Immers, Dublin III 

suggereert een beroep met volle rechtsmacht tegen een Dublinoverdracht, terwijl de Belgische 

Verblijfswet enkel een schorsings– en annulatie beroep voorziet…. 

Dit tweede middel is, gelet op bovenstaande argumentatie, ernstig en gegrond.” 

 

2.2.2. De kritiek van verzoeker is niet gericht tegen de bestreden beslissing, doch betreft een kritiek op 

de wet, die voorziet in een annulatiebevoegdheid voor de annulatierechter. De Raad kan een dergelijke 

kritiek niet in aanmerking nemen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (cf. 

RvS 23 februari 2000, nr. 85.592; RvS 9 oktober 2002, nr. 111.146; RvS 24 oktober 2011, nr. 215.954; 

RvS 21 november 2011, nr. 216.359). Bovendien moet het recht op een daadwerkelijk beroep, zoals 

omschreven in artikel 47 van het Handvest, met toepassing van artikel 52, lid 3, van dit Handvest 

worden gedefinieerd met verwijzing naar de betekenis en de draagwijdte die het EVRM eraan geeft. 

Terwijl het bij artikel 13 van het EVRM gewaarborgde recht op daadwerkelijke rechtshulp 

overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM veronderstelt dat de persoon die een verdedigbare grief 

aanvoert, die is afgeleid uit de schending van artikel 3 van hetzelfde Verdrag, toegang heeft tot een 

rechtscollege dat bevoegd is om de inhoud van de grief te onderzoeken en om het gepaste herstel te 

bieden. Het EHRM heeft herhaaldelijk geoordeeld dat: “gelet op het belang dat [het] hecht aan artikel 3 

van het Verdrag en aan de onomkeerbare aard van de schade die kan worden veroorzaakt wanneer het 

risico van foltering of slechte behandelingen zich voordoet […], artikel 13 eist dat de betrokkene toegang 

heeft tot een van rechtswege opschortend beroep” (EHRM, 26 april 2007, Gebremedhin 

(Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66; zie EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, § 293; 

2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, §§ 134 en 156; 2 oktober 2012, Singh en anderen t. België, § 92). 

 

Om daadwerkelijk te zijn in de zin van artikel 13 van het EVRM moet het beroep dat openstaat voor de 

persoon die een schending van artikel 3 aanklaagt, een “aandachtige”, “volledige” en “strikte” controle 

mogelijk maken van de situatie van de verzoeker door het bevoegde orgaan (EHRM, 21 januari 2011, 

M.S.S. t. België en Griekenland, §§ 387 en 389; 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, §§ 105 

en 107). Derhalve veronderstelt het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel dat het beroep schorsend 

is en een strikt en volledig onderzoek van de grieven die worden ontwikkeld in het licht van artikel 3 van 

het EVRM, door een rechterlijke instantie mogelijk maakt. Evenwel dient voor de beoordeling van een 

schending van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het EVRM, 

rekening te worden gehouden met alle beroepen waarover de verzoeker beschikt, met inbegrip van de 

beroepen die het mogelijk maken zich te verzetten tegen de tenuitvoerlegging van een maatregel tot 

verwijdering naar een land waar, luidens de grief die wordt aangevoerd, een risico bestaat dat artikel 3 
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van het EVRM te zijnen aanzien zou kunnen worden geschonden. Het EHRM heeft immers 

herhaaldelijk geoordeeld dat het geheel van de door het interne recht geboden beroepen kan voldoen 

aan de vereisten van artikel 13, zelfs wanneer geen enkele daarvan op zich daaraan helemaal 

beantwoordt (zie met name EHRM, 5 februari 2002, Čonka t. België, § 75; 26 april 2007, Gebremedhin 

(Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 53; 2 oktober 2012, Singh en anderen t. België, § 99). 

 

De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan 

de tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, kan een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid indienen bij de Raad (artikel 39/82 §4, 

tweede lid e.v. van de Vreemdelingenwet). Aan deze procedure is een schorsende werking verbonden 

overeenkomstig artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet, terwijl de wetgever expliciet heeft voorzien dat 

de Raad tot een nauwgezet en zorgvuldig onderzoek dient over te gaan van de voorgelegde 

bewijsstukken, inzonderheid indien er een schending van een absoluut grondrecht, zoals artikel 3 van 

het EVRM, wordt aangevoerd (artikel 39/82, §4, 4e lid, van de wet). Overeenkomstig artikel 39/83 van 

de Vreemdelingenwet zal, behoudens toestemming van de verzoeker, t.a.v. de vreemdeling die het 

voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel, immers slechts tot gedwongen tenuitvoerlegging 

van deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in artikel 39/57, § 1, derde lid, 

bedoelde beroepstermijn voor de procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, of, 

wanneer de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de Raad deze vordering heeft verworpen. 

Daarenboven stipuleert artikel 39/82, §4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet dat: “de kamervoorzitter 

of de rechter in vreemdelingenzaken doet een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle 

bewijsstukken die hem worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt 

dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou 

blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens 

ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker zich beperkt tot de bewering dat ook de vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid geen daadwerkelijk rechtsmiddel uitmaakt, doch hij blijft -

inzonderheid rekening houdend met het bovenstaande - in gebreke om aan te tonen dat deze procedure 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid inderdaad niet zou volstaan in het kader van een recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel. De verzoeker kan niet worden gevolgd in de kritiek dat de uiterst dringende 

noodzakelijkheid in de praktijk slechts aangetoond wordt wanneer een verzoekende partij gevangen 

gehouden wordt met het oog op uitzetting. Mede in het licht van de rechtspraak van het EHRM in het 

arrest Stella Josef t. België van 27 februari 2014, waarbij geoordeeld werd dat de procedures voor de 

Raad geen effectief rechtsmiddel zijn wanneer een vreemdeling nog niet van zijn vrijheid werd beroofd 

met het oog op verwijdering en een schending van artikel 3 van het EVRM inroept, moet worden 

vastgesteld dat waar er vóór de wetswijzigingen bij wet van 10 april 2014 in artikel 39/82, §4, tweede lid, 

van de Vreemdelingenwet was ingeschreven dat de vreemdeling het voorwerp moest zijn van een 

uitwijzingsbevel waarvan de uitvoering imminent is, om een vordering tot schorsing in uiterst dringende 

noodzakelijkheid te kunnen indienen, ingevolge de wetswijzigingen bij wet van 10 april 2014 in artikel 

39/82, §4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet wordt gestipuleerd dat: “indien de vreemdeling het 

voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, 

in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering”. De nieuwe bepaling impliceert aldus dat er ook 

situaties van uiterst dringende noodzakelijkheid mogelijk zijn indien een vreemdeling niet van zijn 

vrijheid werd beroofd met het oog op verwijdering. 

 

Verzoeker betoogt voorts dat hij zal worden gerepatrieerd naar Kroatië (inmiddels is verzoeker 

gerepatrieerd op 29 januari 2018) zonder dat de middelen effectief onderzocht zullen worden, doch gaat 

eraan voorbij dat hij geen poging heeft ondernomen om de schorsing in uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissing te verkrijgen. Het betoog is niet dienstig.  

 

Voor het overige uit verzoeker allerlei theoretische beschouwingen, doch hij maakt hierbij geen 

schending aannemelijk van de door hem aangevoerde rechtsnomen. Het betoog betreft een kritiek op 

de UDN-procedure van de Raad en heeft geen betrekking op de bestreden beslissing. 

 

Het wordt herhaald dat de Raad kritiek op de wet niet in aanmerking kan nemen om tot de onwettigheid 

van de bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 23 februari 2000, nr. 85.592; RvS 9 oktober 2002, nr. 
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111.146; RvS 24 oktober 2011, nr. 215.954; RvS 21 november 2011, nr. 216.359), alsook dat de 

wetgever de procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft aangepast teneinde te 

voldoen aan de rechtspraak van het EHRM en het HVJ. 

 

In dit geval toont verzoeker niet aan dat een ander artikel uit het zelfde verdrag werd geschonden, zodat 

er geen sprake kan zijn van een schending van artikel 13 van het EVRM. Uit de bespreking van het 

eerste middel blijkt dat geen schending van artikel 3 van het EVRM kan worden aanvaard, terwijl 

verzoeker voor het overige geen schending van een verdragsartikel van het EVRM aanvoert. 

 

Ook de verwijzing naar het arrest van het EHRM in de zaak Josef is niet dienstig, nu deze nog 

betrekking heeft op de oude Vreemdelingenwet, dewelke werd gewijzigd in aansluiting op de 

rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Verder is de verwijzing naar het arrest nr. 1/2014 

van het Grondwettelijk Hof eveneens irrelevant. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij zich in een 

“parallelle juridische situatie” zou bevinden als de situatie die voorlag bij het Grondwettelijk Hof in zijn 

arrest van 16 januari 2014 (nr. 1/2014) of bij de Raad in zijn arrest met nummer 118 156 van 31 januari 

2014. Evenmin blijkt een schending van artikel 27 van de Dublin III-Verordening, mede gelet op het 

ontbreken van het indienen van een vordering tot schorsing bij UDN. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 
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