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 nr. 209 714 van 20 september 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VAN OVERDIJN 

Messidorlaan 330/box 1 

1180 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 3 juli 2018 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 4 juni 2018 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 juli 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VAN OVERDIJN, die verschijnt voor verzoekster en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 augustus 2017 werd verzoekster in het bezit gesteld van een visum, door de Portugese 

consulaire diensten te Luanda (Angola), geldig voor een verblijf van 30 dagen tussen 25 augustus 2017 

en 8 oktober 2017. 

 

Op 10 januari 2018 diende verzoekster een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken.  

 

 

Op 31 januari 2018 werd namens verzoekster een verzoek ingediend, opdat haar internationaal 

beschermingsverzoek toch in België zou worden behandeld. 
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Op 1 februari 2018 hoorde de gemachtigde verzoekster in het licht van de 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 verkort de Dublin III-verordening). 

 

Op 7 maart.2018 verzocht de gemachtigde Portugal om de overname, op grond van artikel 12 van de 

Dublin III-verordening. 

 

Op 23 april 2018 aanvaardden de Portugese autoriteiten uitdrukkelijk de overname van verzoekster, op 

grond van artikel 12.4 van de Dublin III-verordening. 

 

Op 4 juni 2018 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater – overdrachtsbesluit). 

 

Deze beslissing luidt als volgt: 

 

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

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

mevrouw, die verklaart te heten: 

 

naam : K., M.B.N.  

(…) 

nationaliteit: Angola 

 

die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming dat 

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

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

artikel 12(4) van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 604/2013 van 26 juni 

2013.  

Mevrouw K., verder de betrokkene, die staatsburger van Angola verklaart te zijn, bood zich op 

28.12.2017 bij onze diensten aan. Daarbij drukte ze de wens uit een verzoek voor verzoek voor 

internationale bescherming in te dienen. Op 10.01.2018 diende ze een verzoek voor internationale 

bescherming in. Ze legde daarbij een identiteitskaart van Angola met nummer (…), afgegeven op 

23.06.2015 en geldig tot 23.06.2020, voor.  

Dactyloscopisch onderzoek leverde een treffer, die door het Visum Information System conform artikel 

21 van Verordening 767/2008 werd verstrekt, op. De treffer toont aan dat de Portugese consulaire 

diensten te Luanda (Angola) de betrokkene op 25.08.2017 een visum verstrekten. Het visum was geldig 

voor een verblijf van 30 dagen tussen 25.08.2017 en 08.10.2017.  

De betrokkene werd gehoord op 01.02.2018 en verklaarde ongehuwd te zijn. Ze verklaarde 2 in Angola 

bij haar grootvader verblijvende kinderen van respectievelijk 10 en 3 jaar oud te hebben. Ze verklaarde 

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

De betrokkene verklaarde dat ze op 09.09.2017 naar Portugal reisde, maar de toegang tot het land werd 

ontzegd en op 11.09.2017 werd teruggedreven naar Angola. Op 26.12.2017 reisde ze naar eigen 

zeggen met een vals paspoort van Angola naar België. De smokkelaar hield het paspoort na aankomst 

bij zich.  

De betrokkene stelde dat de smokkelaar haar naar België bracht, ze wist niet wat de bestemming was. 

Ze stelde uitdrukkelijk geen bezwaren te hebben tegen een behandeling van haar verzoek voor 

internationale bescherming door de Portugese instanties.  

 

Middels een tussenkomst van haar advocaat dd. 31.01.2018 voert de betrokkene aan dat Portugal niet 

verantwoordelijk kan worden geacht voor de behandeling van haar verzoek voor internationale 

bescherming gezien ze het grondgebied van de lidstaten niet binnenkwam met het door de Portugese 

instanties op 25.08.2017 afgegeven visum. Verder wordt aangevoerd dat Portugal een economische 

crisis en racisme kent, de opvangstructuren onaangepast zijn en de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming slecht is. Bij dit schrijven voegde de advocaat de volgende documenten : 
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“United Nations - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, "Consideration of reports submitted by States 

parties under article 9 of the Convention. Fifteenth to seventeenth periodic reports of States parties due 

in 2015 - Portugal", 05.10.2015.  

“UNHCR - Submission by the UNHCR For the Office of the High Commissioner for Human Rights' 

Compilation Report - Universal Periodic Review : Portugal, september 2013.  

“ECRI, "Rapport de l'Ecri sur Ie Portugal", 09.07.2013.  

 

Op 07.03.2018 werd een verzoek voor de overname van de behandeling van het verzoek voor 

internationale bescherming van de betrokkene gericht aan de Portugese instanties, die op 23.04.2018 

met toepassing van artikel 12(4) van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door 

een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) kan inhouden indien er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel risico loopt te worden blootgesteld 

aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM.  

 

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

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

aan de situatie van de over te dragen persoon. Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM 

tevens oordeelde dat de omstandigheden in het kader van de Dublin- Verordening de ontvangende 

lidstaat een zeker niveau van hardheid moeten kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 

van het EVRM te vallen (Mohammed v. Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013).  

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde 

zaken C-411/10 en C- 493/10 dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel is uitgedacht in een 

context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten 

eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van Genève van 1951 of het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat 

opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat 

de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in die context dat in Verordening 343/2003 en 

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

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek voor internationale bescherming, wat 

impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker van internationale bescherming werd uitgesloten. De 

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

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

van Verordening 604/2013.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalingen van Verordening 343/2003 indien zijn niet onkundig kunnen zijn van het feit dat 

fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming 

en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de 

asielzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere 

lidstaat zou kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met 

artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de 

betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat ze 

door een overdracht aan Portugal een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die 

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

 

Zoals boven vermeld verklaarde de betrokkene dat ze op 09.09.2017 naar Portugal reisde, geen 

toegang verkreeg tot het grondgebied en op 11.09.2017 werd teruggedreven naar Angola. Ze kwam 

naar eigen zeggen het grondgebied van de lidstaten dus niet binnen door gebruik te maken van het 

bovenvermelde door de Portugese instanties afgegeven visum, maar met een door een smokkelaar 
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geregeld vals paspoort van Angola. Volgens de betrokkene droeg dat valse paspoort niet haar foto. 

Artikel 12(4) van Verordening 604/2013 stipuleert dat in geval de verzoeker houder is van één of meer 

visa die minder dan zes maanden zijn verlopen leden 1, 2 en 3 van toepassing zijn als het visum 

hem/haar daadwerkelijk toegang heeft verschaft tot het grondgebied van een lidstaat en zolang de 

verzoeker het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten.  

Uitvoeringsverordening 118/2014 van de Commissie van 30.01.2014 tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1560/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoorde!?k is voor de 

behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land b? een van de lidstaten 

wordt ingediend bepaalt dat in geval van de toepassing van artikel 12(4) het afgegeven en verlopen 

visum, een treffer die door het VIS werd verstrekt conform artikel 21 van Verordening (EG) 767/2008 en 

rapportage en bevestiging van de informatie door de lidstaat die het visum verstrekte als bewijzen 

worden aanvaard. Indirect bewijs zijn gedetailleerde en verifieerbare verklaringen van de verzoeker; 

rapportage of bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals bijvoorbeeld de 

UNHCR; rapportage of bevestiging van de informatie door de lidstaat die de verblijfsvergunning niet 

heeft afgegeven of rapportage of bevestiging van de informatie door gezinsleden of reisgenoten.  

We wensen te benadrukken dat de betrokkene geen enkel element aanvoert dat haar verklaringen 

ondersteunt. Het paspoort waarmee ze volgens haar verklaringen op 09.09.2017 van Angola naar 

Portugal reisde liet ze in Angola achter.  

 

Op 07.03.2018 werden de Portugese instanties gevraagd de verantwoordelijkheid van de behandeling 

van het verzoek van de betrokkene op te nemen. Indien de betrokkene op 09.09.2017 daadwerkelijk 

binnenkomst werd ontzegd moet ze vervolgens het voorwerp zijn geweest van een door de met de 

grenscontrole belaste Portugese instanties afgegeven bevel tot terugdrijving. Dit werd ongetwijfeld 

geregistreerd. De Portugese instanties hebben ons verzoek dd. 07.03.2018 onderzocht. We denken er 

te mogen van uitgaan dat de Portugese instanties nooit zouden hebben ingestemd met het opnemen de 

verantwoordelijkheid van de behandeling van het verzoek van de betrokkene indien onderzoek 

aantoonde dat de betrokkene het voorwerp was van een bevel tot terugdrijving en het grondgebied van 

de lidstaten dus niet binnen kwam met het vermelde visum. Het feit dat de Portugese instanties 

instemden met ons verzoek kan niet tot een ander besluit leiden dan dat de betrokkene wel degelijk het 

grondgebied van de lidstaten binnen kwam met het op 25.08.2017 afgegeven visum.  

Zoals reeds vermeld stelde de betrokkene tijdens het verhoor dd. 01.02.2018 uitdrukkelijk geen 

bezwaren te hebben tegen een behandeling van haar verzoek voor internationale bescherming door de 

Portugese instanties. De betrokkene voerde tijdens datzelfde verhoor geen elementen aan die volgens 

haar aannemelijk maken dat een overdracht aan Malta een reëel risico inhoudt op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

In het schrijven dd. 31.01.2018 wordt aangevoerd dat Portugal een economische crisis en racisme kent, 

de opvangstructuren onaangepast zijn en de procedure tot het bekomen van internationale bescherming 

slecht is.  

 

Betreffende de economische conjunctuur wensen we te benadrukken dat het feit dat een terugkeer naar 

een staat, waar de economische situatie van de betrokkene minder zal zijn dan in de overdragende 

staat op zich geen inbreuk op artikel 3 van het EVRM inhoudt. We kunnen hieromtrent verwijzen naar 

het arrest van het EHRM in de zaak Mohammed Hussein e.a. tegen Nederland en Italië van 02.04.2013, 

§ 70: "The Court further reiterates that the mere fact of return to a country where one's economie 

position will be worse than in the expelling Contracting State is not sufficiënt to meet the threshold of ill-

treatment proscribed by Article 3 (see Miah v. the United Kingdom (dec.), no. 53080/07, § 14, 27 April 

2010 and, mutatis mutandis, N. v. the United Kingdom [GC], no. 26565/05, § 42, ECHR 2008)...").  

Het enkele feit dat in Portugal, net als in andere lidstaten, racisme voorkomt impliceert op zich 

geenszins dat de betrokkene na overdracht een risico loopt op een op een onmenselijke of 

vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

Op de opmerkingen betreffende de opvangstructuren en de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming komen we verder terug.  

We merken op dat de door de betrokkene aangevoerde bronnen op een na niet specifiek betrekking 

hebben op verzoekers voor internationale bescherming in Portugal. Verder dateren de bronnen uit 2013 

en 2015 en kunnen derhalve bezwaarlijk worden geacht de actuele situatie weer te geven.  

 

Portugal stemde in met ons verzoek voor de overname van de betrokkene met toepassing van artikel 

12(4) van Verordening 604/2013. We benadrukken dat deze instemming impliceert dat de betrokkene 

na overdracht in Portugal een verzoek voor internationale bescherming kan indienen indien ze dat wenst 

en in haar hoedanigheid van verzoeker voor internationale bescherming de door de wet voorziene 
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bijstand en opvang zal verkrijgen. De Portugese instanties zullen haar verzoek voor internationale 

bescherming onderzoeken en de betrokkene niet verwijderen naar haar land van herkomst zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van haar verzoek voor internationale bescherming. De betrokkene zal 

gemachtigd zijn te verblijven in Portugal in haar hoedanigheid van verzoeker van internationale 

bescherming. Portugal ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees 

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

dat het het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit 

de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de 

Portugese autoriteiten de verzoek voor internationale bescherming van de betrokkene niet met de 

nodige objectiviteit en deskundigheid zullen onderzoeken en de normen inzake de procedure 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. Portugal 

kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen 

beschermingsverzoeken en beslissingen inzake detentie en verwijdering.  

Een recente bron betreffende de situatie van verzoekers voor internationale bescherming in Portugal is 

het recent geactualiseerde rapport van het mede door de "European Council on Refugees and Exiles" 

(ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information Database" (Joao Vasconcelos, "Asylum 

Information Database - Country Report - Portugal", laatste update op 13.04.2018, verder AIDA-rapport 

genoemd, een kopie wordt toegevoegd aan het administratief dossier). Het rapport stelt onomwonden 

dat verzoekers, die aan Portugal worden overgedragen onder de bepalingen van Verordening 604/2013, 

geen problemen ondervinden wat betreft de toegang tot de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming (pagina 38, "In practice asylum seekers do not face relevant or systematic 

obstacles in accessing the asylum procedure following a "take charge" decision and their transfer to 

Portugal").  

Het rapport meldt verder dat de Portugese immigratiediensten instanties de Portugese 

Vreemdelingenraad informeert over de overdracht van kwetsbare verzoekers van internationale 

bescherming (pagina 38). Het rapport meldt tevens dat maatregelen werden genomen om overbezetting 

tegen te gaan en de levensomstandigheden in de opvangstructuren over het algemeen als adequaat 

worden beoordeeld (pagina 75). Verzoekers hebben toegang tot gezondheidszorg (pagina 80).  

We erkennen dat het rapport zich kritisch uitlaat over bepaalde aspecten inzake de procedure tot het 

bekomen van internationale bescherming en de opvang van verzoekers. Toch zijn we van oordeel dat 

dit rapport niet leidt tot het besluit dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en de 

onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in Portugal dermate 

structurele tekortkomingen vertonen dat verzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan 

Portugal worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met 

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

EU-Handvest. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten 

in verband met de opvang en de behandeling van verzoekers van internationale bescherming in 

Portugal is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen. Tijdens het verhoor dd. 01.02.2018 

verklaarde de betrokkene in goede gezondheid te verkeren.  

We wensen op te merken op dat de betrokkene in het kader van haar verzoek voor internationale 

bescherming geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding geven te stellen dat redenen 

betreffende haar gezondheid een overdracht zouden verhinderen of dat redenen betreffende haar 

gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die 

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

Er werden geen elementen aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de betrokkene 

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand in geval van 

een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en vernederende behandeling in de 

zin van artikel 4 van het EU-Handvest zou impliceren.  

We benadrukken dat Verordening 604/2013 voorzorgsmaatregelen voorziet. In geval van een medische 

problematiek of speciale noden wordt die informatie neergelegd in een gezondheidsverklaring en voor 

de overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat op de wijze omschreven in artikel 32 van 

Verordening 604/2013.  

De Portugese autoriteiten worden tenminste 7 werkdagen vooraf in kennis gesteld van de overdracht 

van de betrokkene.  

Verder zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat de betrokkene in Portugal in haar 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming niet de nodige en gepaste zorgen zal 

kunnen verkrijgen.  
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Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de betrokkene door 

overdracht aan Portugal een reëel risico loopt op blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk 

zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

Gelet op het voorgaande wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de behandeling van het 

verzoek voor internationale bescherming door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) 

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

verzoek voor internationale bescherming, die aan de Portugese 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 12(4) 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 zij beschikt over de documenten die vereist 

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

bevoegde Portugese instanties.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 4, 12 en 17 van de Dublin III-verordening, van de artikelen 3 en 13 

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen (hierna verkort het EVRM) en van de 

artikelen 4 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het 

Handvest). Zij meent tevens dat de zorgvuldigheidplicht werd geschonden en dat een manifeste 

appreciatiefout werd gemaakt. 

 

Verzoekster licht dit middel toe als volgt: 

 

“V. Middelen van aard om de nietigverklaring van de bestreden handeling te rechtvaardigen 

 

In wat, eerste tak, neemt DVZ een beslissing van weigering op basis van het feit dat de verzoekster met 

een visum zou gereisd heeft. 

 

Terwijl het artikel 12 van Dublin III verordening is van toepassing alleen maar als de verzoekster niet het 

grondgebied heeft verlaten. 

 

Dat de verzoekster een eerst keer in Europa aangekomen maar werd verwijderd door de Portugese 

overheden, en artikel 12 is bijgevolg niet van toepassing. 

 

Immers heeft de verzoekster uitgelegd dat ze een eerst keer naar Europa aangekomen is met haar  

visum. 

 

Helaas werd ze direct verwijderd naar Angola door de Portugese overheden, en ze kon niet haar 

asielaanvraag daar indienen. 

 

Haar problemen werden nog actueel en ze moest haar land verlaten. 

 

Per kans kon ze hulp hebben, en ze kon naar België reizen waar ze haar asielaanvraag heeft 

gedeponeerd. 

 

In dergelijke omstandigheden is het artikel 12 van de Dublin III verordening niet van toepassing. 

 

Immers heeft de verzoekster Europa verlaten en ze is in Europa teruggekomen na de validiteit van deze 

visum gereisd. 
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DVZ mag niet gebruik van artikel 12 van de Dublin III verordening gebruiken. 

 

Er is bijgevolg een schending van dit artikel. 

 

In dergelijke omstandigheden, moeten we besluiten dat Portugal niet meer verantwoordelijk voor de 

behandeling van de asielaanvraag van de verzoekster is, dat die verantwoordelijkheid tot België toekomt 

en dat er is bijgevolg een schending van artikel 12 van Dublin III Verordening. 

 

Dat feit is ernstiger dat het doel van de Dublin III Verordening een snel toegang tot de asielprocedure 

voor de asielzoekers is. 

 

Meer heeft DVZ niet met de verklaringen en de informatie rekening gehouden. 

 

Immers werd de situatie alle uitgelegd, en er is bijgevolg een schending van het behoorlijk bestuur in zijn 

tak van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

De bestreden beslissing schendt de Dublin III Verordening en moet vernietigd worden. 

 

In wat, tweede tak DVZ is van mening dat de recente documentatie geen risico van onmenselijke 

behandeling bewijst wegens systemisch probleem in de ontvangst van de asielzoekers beschadigt. 

 

Terwijl de verschillende documenten over de situatie van de asielzoeker in Portugal niet in het dossier 

ziet het bestuur begaat manifeste beoordelingsfouten in de lezing van de documentatie 

Terwijl ze doet een gedeeltelijke lezing, niet houdt rekening van het geheel van alle verstuurde 

documenten, rekening houdend geen aldus met het geheel van de beschikbare informatie, dat aldus het 

principe van het behoorlijke bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht schendt 

 

Terwijl de laste informatie bevestigd het risico van onmenselijke of vernederende behandelingen in de 

zin van artikel 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest, en de onmogelijkheid om toegang tot 

daadwerkelijk rechtsmiddel te hebben in de zin van artikel 13 EVRM en 47 van het Handvest in geval 

van terugkeer in Duitsland 

 

Terwijl bijgevolg een risico van onmenselijke behandeling bestaat en beschadigend voor de verzoekster 

in geval van terug naar Portugal. 

 

Het is allereerst nodig om eraan te herinneren dat artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 4 van het Handvest van de 

fundamentele Rechten van de Europese Unie elke onmenselijke behandeling verbieden. 

 

Geen enkele definitie werd aan deze notie in het Verdrag of Handvest gegeven, en deze notie door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt geïnterpreteerd. 

  

Het moet onderlijd worden dat in zijn M.S.S-arrest., het Hof heeft gezegd dat de overtredingen van de 

Europese verplichtingen inzake ontvangst van de asielzoekers tot een overtreding van artikel 3 EVRM 

leidden.  

 

Bovendien altijd volgens het M.S.S-arrest., moet elke Lidstaat controleren, in geval van terugkeer in 

verband met een procedure Dublin,, of een van een asielzoeker, zou leiden tot een overtreding van 

artikel 3 EVRM, wegens de nalatigheden van de verantwoordelijke stand voor de procedure  

 

Het moet ook herhalen het onderwijs van het Arrest Singh EVRM van 2 oktober 2012.  

 

Immers Heeft Het Hof gezegd in de considerans 92 dat:  

 

« Deuxièmement, compte tenu en particulier de l'importance que la Cour attaché à l'article 3 et de la 

nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou 

de mauvais traitements, l'article 13 exige un contrôle attentif (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 

no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes 

duquel il existe des motifs de croire a un risque de traitement contraire à l'article 3 (Jabari c. Turquie, no 

40035/98, § 50, CEDH 2000-VIII). L'instance nationale doit être compétente pour examiner le contenu 

du grief et à offrir le redressement approprié (ibidem, § 50). Dans l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique 
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(no10486/10, §106, 20 décembre 2011), la Cour a précisé que l'instance de contrôle ne pouvait pas se 

placer fictivement au moment où l’administration a adopté la décision litigieuse pour en apprécier la 

validité au regard de l'article 3 et ainsi faire l’économie d'un examen attentif et rigoureux de la situation 

individuelle de l'intéressé. »  

 

Aldus een terug naar een andere Lidstaat die zijn verplichtingen inzake ontvangst van de asielzoekers 

niet zou eerbiedigen, en die gebreken tot gevolg heeft die in de te wijten materiële hulp schreeuwen, 

zou vormen een overtreding van artikel 3 EVRM.  

 

Bovendien, gezien het belang van dit artikel, moet de rechter met het geheel van de elementen rekening 

houden die hem worden gepresenteerd.  

 

Dezelfde redenering wordt gehouden door het Hof van Justitie van de Europese Unie, op basis van 

artikel 4 van het Handvest van de Fundamentele Rechten van de Europese Unie, die ook verbied de 

onmenselijke behandelingen.  

 

Aldus heeft CJUE in het arrest C-493/10 en C-410/11 (samengevoegde zaken) van 21 december 2011 

geoordeeld:  

 

"86. Ingeval ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de verantwoordelijke lidstaat tekortschieten, waardoor 

asielzoekers die aan deze lidstaat worden overgedragen, er onmenselijk of vernederend worden 

behandeld in de zin van artikel 4 van het Handvest, is deze overdracht echter in strijd met die bepaling. 

En " 91. Anders dan wordt betoogd door de Belgische, de Italiaanse en de Poolse regering, die van 

mening zijn dat de lidstaten niet over geschikte instrumenten beschikken om te beoordelen of de 

verantwoordelijke lidstaat de grondrechten eerbiedigt en dus in te schatten welke risico 's een 

asielzoeker daadwerkelijk loopt in geval van overdracht aan deze lidstaat, is informatie zoals die welke 

het Europees Hof voor de rechten van de mens aanhaalt, geschikt voor een beoordeling door de 

lidstaten van de werking van het asielstelsel in de verantwoordelijke lidstaat, zodat een evaluatie van de 

risico 's mogelijk is. 

 

92. Er dient te worden gewezen op de relevantie van de door de Commissie opgestelde rapporten en 

voorstellen voor wijziging van verordening nr. 343/2003. Het bestaan daarvan kan de lidstaat die de 

asielzoeker moet overdragen, niet onbekend zijn, aangezien hij heeft deelgenomen aan de 

werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie, die een van de geadresseerden van die rapporten 

en voorstellen is. 

 

93. Bovendien bepaalt artikel 80 VWEU dat aan het asielbeleid en de uitvoering daarvan de beginselen 

van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel 

vlak, ten grondslag liggen. Richtlijn 2001/55 vormt een voorbeeld van die solidariteit, maar de daarin 

vervatte solidariteitsmechanismen gelden, zoals ter terechtzitting is gezegd, enkel voor volkomen 

uitzonderlijke situaties binnen de werkingssfeer van deze richtlijn, te weten de massale toestroom van 

ontheemden. 

 

94. Hieruit volgt dat het, teneinde de Unie en haar lidstaten in staat te stellen hun verplichtingen inzake 

de bescherming van de grondrechten van asielzoekers na te komen, aan de lidstaten, daaronder 

begrepen de nationale rechterlijke instanties, staat, in situaties zoals die welke in de hoofdgedingen aan 

de orde zijn, een asielzoeker niet aan de „verantwoordelijke lidstaat" in de zin van verordening nr. 

343/2003 over te dragen wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat de fundamentele 

tekortkomingen van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in deze lidstaat 

ernstige, op feiten berustende gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal 

lopen op onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest." 

 

Aldus blijkt het uit deze rechtspraken, maakt hij zich enerzijds los dat de Lidstaten geen asielzoeker 

naar een andere Lidstaat kunnen terugsturen die systemische defecten van de asielprocedure en van 

ontvangst kent en anderzijds de Lidstaten hebben een positieve verplichting van informatie wat deze 

situatie betreft 

 

Meer moet het ook herhalen dat EHRM de Staten verplicht om de kwetsbaarheid van de asielzoekers in 

overweging te nemen, en om de concrete voorwaarden voor ontvangst te controleren in geval van 

overdracht. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

 

In casu, is DVZ van mening dat Portugal verantwoordelijk voor de behandeling van de asielprocedure 

van de verzoekster, en dat er geen risico van onmenselijke daden voor de verzoekster in geval van 

terugkeer in Portugal. 

 

DVZ verwijst naar een verslag over de situatie van Portugal. 

 

Deze verslag geeft een omschrijving van de verschillende procedure in Portugal, en de verschillende 

rechten en verbintenissen voor de asielzoekers. 

  

Het moet eerst opgemerkt worden dat er weinige asielaanvragen zijn in Portugal. 

 

Meer moet het onderlijnend worden dat er zo weinig plaatsen voor asielzoekers zijn in Portugal. 

 

Die situatie is zo dramatisch dat de overheden vaak een spoedig onthaal vinden voor de asielzoekers. 

 

Dergelijke situatie heeft ook tot gevolg dat de onthaalcentra overbevolkt zijn voor de asielzoekers. 

 

In dergelijke omstandigheden is het totaal onmogelijk om een decent onthaal aan de verzoekster te  

garanderen. 

 

Het moet bijgevolg besluiten dat de DVZ niet met alle de belangrijke informatie rekening gehouden 

heeft. 

DVZ heeft manifeste appreciatiefout gepleegd, en heeft niet met alle de nuttige informatie rekening 

gehouden. 

 

Er is bijgevolg een schending van het principe van het behoorlijk bestuur in zijn tak van de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

De bestreden beslissing moet vernietigd worden. 

 

Meer heeft de raadsheer naar DVZ geschreven om verschillende nuttige informatie over de situatie in 

Portugal. 

 

Het moet onderlijnend worden dat DVZ niet rekening ermee gehouden heeft, en heeft manifeste 

appreciatiefout heeft gepleegd. 

 

Immers is DVZ van mening dat de informatie geen problemen in Portugal aantoont. 

 

Echter moet het vastgesteld dat de informatie alarmist is over de Portugese situatie. 

 

Immers moet land het een economische crisis geleefd die gevolgen heeft in de sector van het onthaal 

van de asielzoekers in het land. 

 

Het budget van het onthaal is drastisch gedaald. 

 

De verschillende internationale instanties moesten vaststellen hebben dat de hechtenis van de 

asielzoeker helaas normaal blijft in het Portugal. 

 

Aldus in geval van terugkeer in Portugal bestaat een risico dat Mevrouw op de grens werd aangehouden  

door de Portugese overheden. 

 

Dat feit is ernstiger dat de verzoeker werd al door de Portugese overheden aangehouden en dat de 

verzoekster geen vertrouw in de Portugese overheden. 

  

De racistje daden blijven helaas ook normaal in Portugal. 

 

Die feit is ernstiger dat de meest slachtoffers mensen uit Sub-Sahara Afrika zijn, en de alleenstaand 

vrouwen, zoals Mevrouw, de eerst doelwitten zijn. 
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De daden zijn ook gepleegd door de overheden en bijgevolg is het onmogelijk om een bescherming van 

de overheden te hebben. 

 

Meer moet het vastgesteld worden dat de onthaalstructuren niet aangepast zijn voor de kwetsbare 

situatie, en zijn ook overbevolkt. 

 

Het laste verslag van H.C.R. gaat in dezelfde zin en onderlijnt de slechte kwaliteit van de 

asielprocedure, en het verplicht om deze procedure te verbeteren. 

 

Bijgevolg moet het besluiten dat de situatie in Portugal dramatisch is en er is een risico van overtreding 

van artikel 3 E. V.R.M. en 4 van de Europese Handvest in geval van terugkeer van de verzoekster naar 

Portugal. 

 

Meer heeft DVZ niet met die elementen rekening gehouden, en bijgevolg heeft de administratie het 

behoorlijke bestuur, in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht geschonden heeft, die legt op de 

administratie om met de elementen ven het dossier rekening te houden. 

 

Voorts leidt deze schending tot een schending van artikel 62 van het wet van 15 december 1980 en van 

artikelen 1 tot 3 van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Immers leggen deze artikelen op dat de bestuurshandelingen gemotiveerd worden en dat deze 

motivatie adequaat is op feitelijke en juridische vlak. 

 

In de mate waar de beslissing het behoorlijk bestuur, in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht schendt 

kan het niet adequaat gemotiveerd wordt. 

 

Bijgevolg worden de artikels 62 van het wet van 15 december 1980 en 1 tot 3 van 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geschonden 

 

Middelen te schorsing van de beslissing 

 

Het blijkt uit de informatie die aan het DVZ worden verstrekt, en uit de vorige ontwikkelingen dat een 

verwijzing van de verzoekster naar Portugal een overtreding van artikel 3 en 13 EVRM en van artikel 4 

en 47 van het Handvest zou vormen. 

 

Immers garandeert niets dat de verzoekster de Portugese asielprocedure zal kunnen bereiken en dat zij 

zal geplaatst worden. 

 

Daarom in geval van stuurt van verzoekster naar Portugal, zou ze aan onmenselijke behandelingen 

uiteengezet worden. 

  

Meer werd het aangetoond dat het niet gegarandeerd is dat Mevrouw toegang tot gezondheidszorgen 

zou hebben terwijl ze erg ziek is. 

 

Bijgevolg loopt het risico om tot onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 

EVRM en artikel 4 van het Handvest te leven. 

 

Bijgevolg is de aanvraag tot schorsing gegrond.” 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, blijkt dat deze bepaling enkel stelt: “Voor de 

toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder:  - Bestuurshandeling: De eenzijdige 

rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te 

hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; - Bestuur: De administratieve 

overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;  - Bestuurde: 

Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.” Deze bepaling definieert dus 

enkel een bestuurshandeling, bestuur en bestuurde. De Raad ziet niet in hoe de bestreden beslissing 

deze begrippen zou schenden. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 
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redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

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

en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel en het feit dat aan verzoekster het verblijf in het Rijk wordt geweigerd omdat België niet 

verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming dat aan 

Portugal toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en van artikel 12(4) van de 

Dublin III-verordening, waarna uitvoerig wordt toegelicht waarom deze verantwoordelijkheid aan 

Portugal toekomt en niet aan België. Hierbij heeft de gemachtigde rekening gehouden met de 

verklaringen die verzoekster heeft afgelegd aangaande het visum enerzijds en heeft hij ook algemeen 

de situatie voor Dublinterugkeerders in Portugal onderzocht. 

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

Artikel 12 van de Dublin III-verordening bepaalt als volgt: 

 

“Afgifte van verblijfstitels of visa  

1. Wanneer de verzoeker houder is van een geldige verblijfstitel, is de lidstaat die deze titel heeft 

afgegeven, verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming.  

 

2. Wanneer de verzoeker houder is van een geldig visum, is de lidstaat die dit visum heeft afgegeven, 

verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, tenzij dit 

visum namens een andere lidstaat is afgegeven op grond van een vertegenwoordigingsregeling als 

bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode ( 1 ). In dat geval is de 

vertegenwoordigde lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming. 

 

3.  Wanneer de verzoeker houder is van verscheidene geldige verblijfstitels of visa die door 

verschillende lidstaten zijn afgegeven, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het 

verzoek om internationale bescherming achtereenvolgens bij:  

a) de lidstaat die de verblijfstitel met het langste verblijfsrecht heeft afgegeven of, indien de 

geldigheidsduur niet verschilt, de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven waarvan de 

geldigheidsduur het laatst verstrijkt;  

b) de lidstaat die het visum heeft afgegeven waarvan de geldigheidsduur het laatst verstrijkt, 

indien het om gelijksoortige visa gaat;  

c) wanneer de visa van verschillende aard zijn, de lidstaat die het visum met de langste 

geldigheidsduur heeft afgegeven of, indien de visa dezelfde geldigheidsduur hebben, de 

lidstaat die het visum heeft afgegeven waarvan de geldigheidsduur het laatst verstrijkt. 

  

4. Wanneer de verzoeker slechts houder is van één of meer verblijfstitels die minder dan twee jaar zijn 

verlopen of van één of meer visa die minder dan zes maanden zijn verlopen en die hem 

daadwerkelijk toegang hebben verschaft tot het grondgebied van een lidstaat, zijn de leden 1, 2 en 

3 van toepassing zolang de verzoeker het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten. 

(…)” 

 

Er wordt niet betwist dat verzoekster beschikte over een visum voor Portugal geldig voor een verblijf van 

30 dagen tussen 25 augustus 2017 en 8 oktober 2017. Toepassing van artikel 12(4) leidt dan ook tot de 

vaststelling dat Portugal verantwoordelijk is voor de behandeling van het internationaal 
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beschermingsverzoek van verzoekster, op voorwaarde dat dit visum minder dan zes maanden was 

verlopen (op het ogenblik van het indienen van het internationaal beschermingsverzoek), haar 

daadwerkelijk toegang heeft verschaft tot het Portugese grondgebied en zolang verzoekster het 

grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten. Verzoekster stelt echter dat zij Portugal niet heeft 

betreden met haar visum, maar onmiddellijk is teruggedreven naar Angola en pas naar België is 

gekomen nadat de geldigheid van haar visum was verstreken, zodat artikel 12 van de Dublin III-

verordening niet van toepassing is.   

 

In de bestreden beslissing wordt hierover als volgt gemotiveerd: 

 

“Zoals boven vermeld verklaarde de betrokkene dat ze op 09.09.2017 naar Portugal reisde, geen 

toegang verkreeg tot het grondgebied en op 11.09.2017 werd teruggedreven naar Angola. Ze kwam 

naar eigen zeggen het grondgebied van de lidstaten dus niet binnen door gebruik te maken van het 

bovenvermelde door de Portugese instanties afgegeven visum, maar met een door een smokkelaar 

geregeld vals paspoort van Angola. Volgens de betrokkene droeg dat valse paspoort niet haar foto. 

Artikel 12(4) van Verordening 604/2013 stipuleert dat in geval de verzoeker houder is van één of meer 

visa die minder dan zes maanden zijn verlopen leden 1, 2 en 3 van toepassing zijn als het visum 

hem/haar daadwerkelijk toegang heeft verschaft tot het grondgebied van een lidstaat en zolang de 

verzoeker het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten.  

Uitvoeringsverordening 118/2014 van de Commissie van 30.01.2014 tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1560/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoorde!?k is voor de 

behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land b? een van de lidstaten 

wordt ingediend bepaalt dat in geval van de toepassing van artikel 12(4) het afgegeven en verlopen 

visum, een treffer die door het VIS werd verstrekt conform artikel 21 van Verordening (EG) 767/2008 en 

rapportage en bevestiging van de informatie door de lidstaat die het visum verstrekte als bewijzen 

worden aanvaard. Indirect bewijs zijn gedetailleerde en verifieerbare verklaringen van de verzoeker; 

rapportage of bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals bijvoorbeeld de 

UNHCR; rapportage of bevestiging van de informatie door de lidstaat die de verblijfsvergunning niet 

heeft afgegeven of rapportage of bevestiging van de informatie door gezinsleden of reisgenoten.  

We wensen te benadrukken dat de betrokkene geen enkel element aanvoert dat haar verklaringen 

ondersteunt. Het paspoort waarmee ze volgens haar verklaringen op 09.09.2017 van Angola naar 

Portugal reisde liet ze in Angola achter.  

Op 07.03.2018 werden de Portugese instanties gevraagd de verantwoordelijkheid van de behandeling 

van het verzoek van de betrokkene op te nemen. Indien de betrokkene op 09.09.2017 daadwerkelijk 

binnenkomst werd ontzegd moet ze vervolgens het voorwerp zijn geweest van een door de met de 

grenscontrole belaste Portugese instanties afgegeven bevel tot terugdrijving. Dit werd ongetwijfeld 

geregistreerd. De Portugese instanties hebben ons verzoek dd. 07.03.2018 onderzocht. We denken er 

te mogen van uitgaan dat de Portugese instanties nooit zouden hebben ingestemd met het opnemen de 

verantwoordelijkheid van de behandeling van het verzoek van de betrokkene indien onderzoek 

aantoonde dat de betrokkene het voorwerp was van een bevel tot terugdrijving en het grondgebied van 

de lidstaten dus niet binnen kwam met het vermelde visum. Het feit dat de Portugese instanties 

instemden met ons verzoek kan niet tot een ander besluit leiden dan dat de betrokkene wel degelijk het 

grondgebied van de lidstaten binnen kwam met het op 25.08.2017 afgegeven visum.” 

 

Deze motivering komt de Raad niet onredelijk voor. Zoals uiteengezet in de bestreden beslissing, 

aanvaardt de uitvoeringsverordening 118/2014 van de Commissie van 30 januari 2014 tot wijziging van 

de Verordening (EG) nr. 1560/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 

343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde 

land bij een van de lidstaten wordt ingediend, in zijn bijlage II volgende vormen van respectievelijk direct 

en indirect bewijs in het kader van de toepassing van artikel 12(4) van de Dublin III-verordening:  

 

“Bewijzen:  

- afgegeven visum (geldig of verlopen, naar gelang van het geval);  

- uittreksel uit het vreemdelingenregister of uit soortgelijke registers;  

- treffer die door het VIS is verstrekt conform artikel 21 van Verordening (EG) nr. 767/2008;  

- rapportage/bevestiging van de informatie door de lidstaat die het visum heeft afgegeven.  

  

“Indirect bewijs:  

- gedetailleerde en verifieerbare verklaringen van de verzoeker;  
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- rapportage/bevestiging van de informatie door een internationale organisatie, zoals bijvoorbeeld de 

UNHCR;  

- rapportage/bevestiging van de informatie door de lidstaat die de verblijfsvergunning niet heeft 

afgegeven;  

- rapportage/bevestiging van de informatie door gezinsleden, reisgenoten enz.”   

   

Enerzijds kan de treffer die voor verzoekster conform artikel 21 van Verordening 767/2008 werd 

vastgesteld in het Visum Information System worden beschouwd als direct bewijs voor de toepassing 

van artikel 12(4) van de Dublin III-verordening. Anderzijds staaft verzoekster nergens haar beweringen 

dat zij niet tot het Portugese grondgebied zou zijn toegelaten en naar Angola zou zijn teruggedreven 

met een begin van bewijs, zodat deze verklaringen niet kunnen worden beschouwd als indirect bewijs in 

de zin van uitvoeringsverordening 118/2014. Ook uit het administratief dossier blijkt nergens dat 

verzoekster zou zijn teruggedreven.  De Raad kan bovendien de motivering in de bestreden beslissing 

volgen dat de met de grenscontrole belaste Portugese instanties een bevel tot terugdrijving zouden 

hebben geregistreerd, en op grond hiervan het verzoek tot overname van verzoekster op grond van 

artikel 12(4) van de Dublin III-verordening hadden kunnen weigeren. De Raad volgt dan ook de 

motivering in de bestreden beslissing dat uit het feit dat de Portugese instanties instemden met het 

verzoek tot overname op grond van deze bepaling, kan worden besloten dat de betrokkene op grond 

van het visum voor Portugal wel degelijk het grondgebied van de lidstaten binnenkwam, en dat artikel 

12(4) van de Dublin III-verordening op verzoekster van toepassing is, zodat de gemachtigde wel degelijk 

een verzoek tot overname aan Portugal kon richten. 

 

Een schending van artikel 12(4) van de Dublin III-verordening blijkt niet.  

 

Wat de schending van artikel 4 van de Dublin III-verordening betreft, dat betrekking heeft op het recht op 

informatie, zet verzoekster niet uiteen op welke manier de bestreden beslissing deze bepaling zou 

schenden, zodat dit onderdeel van het middel niet op ontvankelijke wijze werd aangevoerd. 

 

Verzoekster meent verder dat de gemachtigde een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt, en door 

geen rekening te houden met het geheel van de informatie die zij heeft voorgelegd de 

zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. Verzoekster stelt in Portugal risico te lopen op een 

onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het 

Handvest. Zij wijst op het gebrek aan opvangplaatsen, de economische crisis en het racisme in Portugal 

dat vooral gericht zou zijn tegen mensen uit Subsaharaans Afrika en tegen alleenstaande vrouwen zoals 

zij en beweert dat de hechtenis van verzoekers van internationale bescherming er normaal blijft.   

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

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 het gedrag van de 

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

218). Artikel 4 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en moet dan ook conform artikel 52, 3 van het 

Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte als artikel 3 van het EVRM worden toegekend.  

  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) heeft reeds geoordeeld dat 

de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren 

en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 

96).  

  

Hierbij moet benadrukt worden 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 
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4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, § 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 verzoeker van internationale bescherming bij 

verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling 

(EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, § 104). Wanneer lidstaten de Dublin 

III- verordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor overdracht aangezochte lidstaat een 

procedure voor internationale bescherming hanteert waarin voldoende waarborgen zijn voorzien om te 

voorkomen dat een verzoeker van internationale bescherming, op rechtstreekse of onrechtstreekse 

wijze, wordt verwijderd naar zijn land van herkomst zonder een beoordeling in het licht van artikel 3 van 

het EVRM van de risico’s waaraan hij daar kan worden blootgesteld (EHRM 21 januari 2011, nr. 

30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 342).   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

2002, nr. 47095/99, Kalashnikov v. Rusland, § 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, 

M.S.S. v. België en Griekenland, § 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM kan 

betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke waardigheid (EHRM 

21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, § 220). In dit kader 

worden asielzoekers gekenmerkt als een kwetsbare groep die een bijzondere bescherming behoeft 

(EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 251). Om te beoordelen of verzoekende 

partij een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een gedwongen terugkeer van verzoekende partij 

naar Portugal te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de 

omstandigheden die eigen zijn aan haar geval (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, par. 99 (c)).  

 

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

verordening deel uitmaakt, berust op wederzijds vertrouwen tussen de Lidstaten. Er wordt dan ook in 

eerste instantie uitgegaan van een vermoeden dat de behandeling van verzoekers van internationale 

bescherming in elke lidstaat in overeenstemming is met de eisen van het Handvest, met het Verdrag 

van Genève betreffende het statuut van vluchtelingen en met het EVRM. Het Hof van Justitie heeft 

evenwel benadrukt dat de overdracht van verzoekers van internationale bescherming in het kader van 

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

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

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

dat een verzoeker van internationale bescherming een ernstig risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van dat artikel zou lopen in het geval van overdracht aan een lidstaat waarvan 

ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de beschermingsprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming er tekortschieten. Op grond van 

het in dat artikel neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een lidstaat 

verrichten in het kader van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het bestaan 

van dergelijke tekortkomingen in die lidstaat (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken C- 411/10 en 

493/10).  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.”  
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Verder heeft het Hof van Justitie bevestigd dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor 

systeemfouten in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek van 

internationale bescherming, een verzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin 

III-verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel en bewezen 

risico inhoudt dat de betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen 

in de zin van artikel 4 van het Handvest. Dit vereist een onderzoek naar individuele elementen die een 

overdracht in de weg staan. Zulk onderzoek doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel 

en het vermoeden dat de grondrechten door elke Lidstaat worden gerespecteerd. Artikel 17, lid 1 van de 

Dublin III-verordening, houdt evenwel niet in dat de overdragende Lidstaat in zulke omstandigheden 

gehouden is om toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule (HvJ 16 februari 2017, C.K. e.a. t. 

Slovenië, C- 578/16 PPU).   

 

Vooreerst gaat de Raad na of de gemachtigde de algemene situatie in Portugal voor verzoekers van 

internationale bescherming op afdoende en zorgvuldige wijze heeft onderzocht, zodat hij op redelijke 

wijze tot de vaststelling kon komen dat een overdracht geen aanleiding kan geven tot een schending 

van artikel 3 van het EVRM. Bijkomend moet de gemachtigde nagaan of naast het eventueel voorkomen 

van systeemfouten ook individuele elementen aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 4 

van het Handvest of artikel 3 van het EVRM in geval van overdracht van de verzoekster. 

 

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

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

de verdediging van de rechten van de mens of van regeringsbronnen (zie bv. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 

2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het 

EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen op zich niet leidt tot 

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

Koninkrijk, § 111. Het komt verzoekster toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende 

gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming rechtstreeks of 

onrechtstreeks zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Wat het onderzoek naar de persoonlijke situatie betreft, oordeelde het Hof van Justitie in een arrest van 

16 februari 2017 dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor systeemfouten in de lidstaat 

die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, een verzoeker van internationale 

bescherming slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin III-verordening in 

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

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

Handvest. Dit vereist volgens het Hof een onderzoek naar individuele elementen die een overdracht in 

de weg staan (HvJ 16 februari 2017, C.K. e.a. t. Slovenië, C-578/16 PPU). 

 

De Raad merkt vooreerst op dat de gemachtigde wel degelijk rekening heeft gehouden met het geheel 

van de informatie die verzoekster heeft overgemaakt. De gemachtigde somt deze bronnen op in de 

bestreden beslissing, en motiveert hierover als volgt: “We merken op dat de door de betrokkene 

aangevoerde bronnen op een na niet specifiek betrekking hebben op verzoekers voor internationale 

bescherming in Portugal. Verder dateren de bronnen uit 2013 en 2015 en kunnen derhalve bezwaarlijk 

worden geacht de actuele situatie weer te geven.” De Raad kan deze motivering bijtreden, nu 

verzoekster niet aangeeft welke elementen uit deze bronnen de meer recente informatie uit het AIDA-

rapport kunnen weerleggen, dat specifiek betrekking heeft op de situatie van verzoekers van 

internationale bescherming  in Portugal, en waarop de gemachtigde zich heeft gesteund. Wat betreft het 

voorgelegde rapport van UNHCR, is dit uiteraard wel een gezaghebbende bron voor de situatie van 

verzoekers van internationale bescherming, maar is dit rapport inderdaad reeds ouder, nl. van 2013 dat 

het AIDA-rapport waarop de gemachtigde zich steunt. Tegelijk stelt de Raad vast dat UNHCR zowel een 
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uiteenzetting geeft van verwezenlijkingen en “best practices”, als dat deze organisatie aanbevelingen 

formuleert. Uit dit document valt evenwel niet af te leiden dat UNHCR zich verzet tegen overdrachten 

aan Portugal onder de Dublin III-verordening, noch kan de Raad vaststellen dat ondanks enkele 

pijnpunten die worden aangehaald er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke en 

vernederende behandeling voor elke verzoeker van internationale bescherming in geval van overdracht.   

 

De Raad dient verder met verweerder vast te stellen dat verzoekster in haar verzoekschrift niet aan de 

hand van concrete elementen staaft dat zij in Portugal risico loopt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster zelf in het kader van haar Dublinverhoor aangaf geen 

problemen te hebben met een overdracht aan Portugal. Uit het AIDA-rapport (p. 38) blijkt ook dat er in 

de praktijk voor “Dublin returnees” geen relevante of systemische obstakels zijn voor toegang tot de 

procedure voor internationale bescherming, zoals de gemachtigde ook aangaf in de bestreden 

beslissing. 

 

Betreffende de situatie van economische crisis in Portugal kan de Raad de volgende motivering in de 

bestreden beslissing bijtreden:  “Betreffende de economische conjunctuur wensen we te benadrukken 

dat het feit dat een terugkeer naar een staat, waar de economische situatie van de betrokkene minder 

zal zijn dan in de overdragende staat op zich geen inbreuk op artikel 3 van het EVRM inhoudt. We 

kunnen hieromtrent verwijzen naar het arrest van het EHRM in de zaak Mohammed Hussein e.a. tegen 

Nederland en Italië van 02.04.2013, § 70: "The Court further reiterates that the mere fact of return to a 

country where one's economic position will be worse than in the expelling Contracting State is not 

sufficiënt to meet the threshold of ill-treatment proscribed by Article 3 (see Miah v. the United Kingdom 

(dec.), no. 53080/07, § 14, 27 April 2010 and, mutatis mutandis, N. v. the United Kingdom [GC], no. 

26565/05, § 42, ECHR 2008)..."). “ Waar verzoekster aanhaalt dat omwille van deze crisis het budget 

voor het onthaal drastisch is gedaald en dat de onthaalcentra overbevolkt zijn, stipt de Raad aan dat de 

gemachtigde hierover heeft gemotiveerd dat “Het rapport meldt tevens dat maatregelen werden 

genomen om overbezetting tegen te gaan en de levensomstandigheden in de opvangstructuren over het 

algemeen als adequaat worden beoordeeld (pagina 75)”  en dat “We erkennen dat het rapport zich 

kritisch uitlaat over bepaalde aspecten inzake de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en de opvang van verzoekers. Toch zijn we van oordeel dat dit rapport niet leidt tot het 

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

opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in Portugal dermate structurele 

tekortkomingen vertonen dat verzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Portugal 

worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een 

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

Handvest. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten in 

verband met de opvang en de behandeling van verzoekers van internationale bescherming in Portugal 

is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen.” De Raad leest inderdaad in het AIDA-rapport 

dat er sprake is van overbevolking in de opvangcentra, maar tevens dat er maatregelen werden 

getroffen om hieraan tegemoet te komen, zoals de bouw van een nieuw opvangcentrum en een beroep 

op de private huisvestingsmarkt (p. 73, 74 en 75). In elk geval zijn geen gevallen bekend waarin 

verzoekers van internationale bescherming geen toegang hadden tot opvang omwille van een gebrek 

aan plaatsen (p. 74).   

 

Verzoekster stelt dat de hechtenis van verzoekers van internationale bescherming normaal blijft in 

Portugal, zodat het risico bestaat dat zij aan de grens door de Portugese overheden wordt 

aangehouden. Uit het AIDA-rapport (p. 89) blijkt dat de systematische detentie van verzoekers van 

internationale bescherming beperkt blijft tot 1 situatie, met name de grensprocedures, waarbij de 

verzoeker van internationale bescherming wordt vastgehouden gedurende de ontvankelijkheidsfase van 

zijn internationaal beschermingsverzoek  (maximaal 7 dagen). Bovendien zijn geen gevallen bekend van 

detentie van verzoekers van internationale bescherming in het kader van Dublinprocedures. Er blijkt dan 

ook niet dat verzoekster bij een terugname door Portugal zou worden gedetineerd op zodanige wijze dat 

hierdoor artikel 3 van het EVRM zou worden geschonden.  

 

Aangezien geen systeemfouten worden aangetoond in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in 

Portugal, moet worden nagegaan of de gemachtigde voldoende rekening heeft gehouden met de 

individuele situatie van verzoekster. Verzoekster slaagt er echter niet in een bijzondere kwetsbaarheid 

aan te tonen die bij een terugname door Portugal zou kunnen leiden tot een schending van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het Handvest. Wat het bestaan van racisme in Portugal betreft, waarbij 
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volgens verzoekster de meeste slachtoffers alleenstaande vrouwen en mensen uit Sub-Sahara Afrika 

zijn zoals zijzelf, treedt de Raad de motivering in de bestreden beslissing bij dat racisme in elke 

samenleving in zekere mate voorkomt en op zich geen schending van artikel 3 van het EVRM uitmaakt. 

Uit het rapport over Portugal van de International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination uit 2015 dat verzoekster aan de gemachtigde had overgemaakt blijkt bovendien dat de 

Portugese overheid aanzienlijke investeringen en inspanningen doet om alle vormen van racisme te 

bestrijden (p. 4), onder meer in de vorming van ordehandhavers (p. 23). Verzoekster kan dan ook niet 

worden gevolgd dat het onmogelijk is om van de overheden bescherming tegen racisme te verkrijgen. 

Waar zij in de vordering tot schorsing stelt “erg ziek te zijn” terwijl niet gegarandeerd is dat zij toegang 

zou hebben tot gezondheidszorg, wijst de Raad erop dat zij met deze summiere en ongestaafde 

bewering geenszins de volgende motivering in de bestreden beslissing kan weerleggen:  “Tijdens het 

verhoor dd. 01.02.2018 verklaarde de betrokkene in goede gezondheid te verkeren.  We wensen op te 

merken op dat de betrokkene in het kader van haar verzoek voor internationale bescherming geen 

attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding geven te stellen dat redenen betreffende haar 

gezondheid een overdracht zouden verhinderen of dat redenen betreffende haar gezondheid in geval 

van een overdracht een risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die een schending 

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

Er werden geen elementen aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de betrokkene 

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand in geval van 

een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en vernederende behandeling in de 

zin van artikel 4 van het EU-Handvest zou impliceren.  

We benadrukken dat Verordening 604/2013 voorzorgsmaatregelen voorziet. In geval van een medische 

problematiek of speciale noden wordt die informatie neergelegd in een gezondheidsverklaring en voor 

de overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat op de wijze omschreven in artikel 32 van 

Verordening 604/2013.  

De Portugese autoriteiten worden tenminste 7 werkdagen vooraf in kennis gesteld van de overdracht 

van de betrokkene.  

Verder zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat de betrokkene in Portugal in haar 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming niet de nodige en gepaste zorgen zal 

kunnen verkrijgen.”  

 

Gelet op het voorgaande maakt verzoekster noch wat betreft de situatie voor Dublinterugkeerders in het 

algemeen, noch wat betreft haar persoonlijke situatie een schending van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het Handvest aannemelijk. De Raad onderschrijft dan ook de conclusie van de 

gemachtigde dat er in casu geen grond is voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming door België op grond van artikel 17 van de Dublin III-verordening. 

 

Gelet op het voorgaande kan de Raad evenmin vaststellen dat de gemachtigde de actuele situatie van 

verzoekers van internationale bescherming in Portugal en de eigenheid van verzoeksters situatie 

onvoldoende heeft onderzocht en derhalve bij het nemen van de bestreden beslissing onzorgvuldig 

heeft gehandeld, of een manifeste appreciatiefout heeft gemaakt. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangenomen. 

 

Waar verzoekster nog stelt in Portugal geen toegang te hebben tot een daadwerkelijk rechtsmiddel in de 

zin van artikel 13 van het EVRM en artikel 47 van het Handvest, zonder dit verder uit te werken of te 

staven, weerlegt zij de motivering in de bestreden beslissing niet dat “Portugal […] tevens 

onafhankelijke beroepsinstanties [kent] voor beslissingen inzake afgewezen beschermingsverzoeken en 

beslissingen inzake detentie en verwijdering” en toont zij niet aan waarom verzoekster desgevallend op 

deze beroepsinstanties geen beroep zou kunnen doen, zodat een schending van deze bepalingen niet 

wordt aangetoond. 

 

Het middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

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 twintig september tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


