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 nr. 216 403 van 6 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST 

Place de la Station 9 

5000 NAMUR 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 12 februari 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 12 januari 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 18 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam op 12 januari 2018 een beslissing 

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

bestreden beslissing: 
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“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 : K. (…) 

voornaam : M. (…) 

geboortedatum : 03.09.1969 

geboorteplaats : Sukhumi 

nationaliteit: Georgië 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verklaarde op 06.11.2017 in België te zijn aangekomen. Op 08.11.2017 diende betrokkene 

een verzoek om internationale bescherming in bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene 

verklaarde over het staatsburgerschap van Georgië te beschikken en geboren te zijn te Sukhumi op 

03.09.1969.  

 

Uit het Eurodacverslag blijkt dat de vingerafdrukken van betrokkene door de Duitse autoriteiten in de 

Centrale Eenheid van het Eurodacsysteem werden geregistreerd naar aanleiding van een verzoek tot 

internationale bescherming. De Duitse autoriteiten hebben op datum van 04.01.2018 hun akkoord tot 

terugname gegeven voor de bovengenoemde persoon  

 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 08.12.2017 dat dit zijn eerste 

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

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

bescherming in Duitsland werd afgewezen en dat hij hiertegen in een beroep ging maar de uitspraak 

niet heeft afgewacht. Betrokkene verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 

08.12.2017 verder dat hij op 26.05.2017 per vliegtuig vanuit Kutaisi in Georgië met zijn reispas naar 

Berlijn in Duitsland reisde waar hij op dezelfde dag zou zijn aangekomen. Betrokkene verklaarde dat hij 

op 28.05.2017 in Duitsland een verzoek om internationale bescherming indiende. Betrokkene verklaarde 

dat hij in Bamberg verbleef en dat zijn verzoek om internationale bescherming in Duitsland werd 

afgewezen. Betrokkene verklaarde verder dat hij tegen deze beslissing in beroep ging maar dat hij de 

uitkomst van zijn beroep niet afwachtte. Betrokkene verklaarde dat hij tot 06.10.2017 in Duitsland 

verbleef alvorens per trein naar België te reizen. Op 06.11.2017 zou betrokkene in België zijn 

aangekomen waar hij zich op 07.11.2017 aanmeldde bij de Belgische autoriteiten en op 08.11.2017 een 

verzoek om internationale bescherming te verkrijgen indiende bij de bevoegde Belgische autoriteiten. 

Betrokkene verklaarde het grondgebied van de lidstaten niet te hebben verlaten. Betrokkene verklaarde 

verder dat zijn reispas en zijn rijbewijs door de Duitse migratiediensten in beslag werden genomen.  

 

Rekening houdende met de resultaten uit het Eurodacverslag van 07.11.2017 waaruit blijkt dat de 

vingerafdrukken van betrokkene door de Duitse autoriteiten in de Centrale Eenheid van het 

Eurodacsysteem werden geregistreerd naar aanleiding van een verzoek tot internationale bescherming 

en de verklaringen van betrokkene dat hij in Duitsland een verzoek om internationale bescherming te 

verkrijgen heeft ingediend en dat dit werd afgewezen en hij hiertegen in beroep ging maar de uitkomst 

van zijn beroep niet afwachtte, werd op basis van deze gegevens en verklaringen voor betrokkene op 

28.12.2017 een terugnameverzoek op basis van art. 18§1b van Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

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

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

een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (verder: Dublin-

lll-Verordening) overgemaakt aan de Duitse autoriteiten. De Duitse autoriteiten hebben dit 

terugnameverzoek op 04.01.2018 ingewilligd op basis van art. 18§1d van de Dublin-lll-Verordening en 

erkennen daarmee expliciet hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek van 

betrokkene.  

 

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

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

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

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

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

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

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

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

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

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

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

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

tot het verkrijgen van internationale bescherming en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon 

die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU 

en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Betrokkene brengt evenmin concrete elementen aan dat een 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke lidstaat zouden kunnen rechtvaardigen, verklaarde 

betrokkene dat zijn dossier in Duitsland niet grondig behandeld werd en dat hij het gevoel had dat ze 

hem wilden terugsturen (DVZ, vraag 33). Met betrekking tot de verklaring dat zijn dossier in Duitsland 

niet grondig behandeld zou zijn, dient te worden opgemerkt dat betrokkene dit zonder meer poneert 

maar geen begin van bewijs van deze stelling aanbrengt. Indien men dergelijke reden aanhaalt om zich 

te verzetten tegen een overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor het verzoek om 

internationale bescherming dan mag er gezien het ernstige karakter dat uitgaat van het indienen van 

een verzoek om internationale bescherming van de verzoeker op zijn minst verwacht worden dat hij 

hiervan concrete elementen en bewijzen aanbrengt hetgeen bij betrokkene niet het geval is. Betrokkene 

verklaarde verder dat hij het gevoel had dat ze hem wilden terugsturen maar betrokkene haalt evenmin 

concrete elementen aan waarop hij dit gevoel baseert. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat een 

"gevoel" een subjectief gegeven is waar geen objectieve waarde aan gegeven kan worden temeer daar 

betrokkene in zijn verklaringen waarom hij zich verzet tegen een overdracht naar Duitsland vaag en 

algemeen blijft. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan dat zijn dossier in Duitsland niet grondig 

behandeld zou zijn. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat het indienen van een Verzoek om 

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/33/EU, niet zouden respecteren. Het loutere feit dat betrokkene zijn verzoek om internationale 

bescherming werd afgewezen betekend niet automatisch dat er sprake is van een "niet correctie of 

onmenselijke behandeling" of een automatische inbreuk op de bovenstaande internationale en 

Europese regelgeving. De door betrokkene aangehaalde redenen om zich te verzetten tegen een 

overdracht naar Duitsland kan dan ook niet als gerechtvaardigd beschouwd worden. Wat betreft een 

mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van art. 3 van 

het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Duitsland dient te worden opgemerkt dat er op basis 

van een grondige analyse van toonaangevende rapporten van gezaghebbende organisaties met 

betrekking tot de situatie in Duitsland wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of 

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

naar Duitsland (Michael Kalkmann,"National Country Report Germany", AIDA - Asylum Information 

Database, last updated 13.04.2017; Dominik Bender and Maria Bethke, "Dublin II Regulation National 

Report - Germany", European network for technical cooperation on the application of the Dublin II 

Regulation, December 2012; Amnesty International, "Amnesty International Report 2012: The State of 

the World's Human Rights: Germany", publicatie 2013; Amnesty International, "Amnesty International 

Report 2013: The State of the World's Human Rights: Germany", publicatie 2014, Amnesty International, 

"Amnesty International Report 2014/15: The State of the World's Human Rights: Germany", publicatie 

2015; Bureau of Democray, Human Rights and Labor, "Country Reports on Human Rights Practices for 

2012", US Department of State, publicatie 2013; Bureau of Democray, Human Rights and Labor, 
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"Country Reports on Human Rights Practices for 2013", US Department of State, publicatie 2014, 

Bureau of Democray, Human Rights and Labor, "Country Reports on Human Rights Practices for 2014", 

US Department of State, publicatie 2015; Bureau of Democray, Human Rights and Labor, "Country 

Reports on Human Rights Practices for 2015", US Department of State, publicatie 2016; Bureau of 

Democray, Human Rights and Labor, "Country Reports on Human Rights Practices for 2016", US 

Department of State, publicatie 2017) blijkt, dat men omdat men verzoeker om internationale 

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

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

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

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

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

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

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

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

opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in Duitsland dergelijke structurele 

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

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

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

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

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

opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in Duitsland dergelijke structurele 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instroom is van kandidaat-vluchtelingen en economische migranten ten gevolgde de politieke 

gebeurtenissen die plaatsgrepen en plaatsgrijpen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten dient echter te 

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

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

verzoek om internationale bescherming niet met de nodige aandacht en objectiviteit zal worden 

behandeld. Er zijn evenmin recente objectieve publicaties van toonaangevende en gezaghebbende 

organisaties voorhanden waaruit blijkt dat de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming, opvang, gezondheidszorg en juridische bijstand in de Duitse procedure tot het bekomen 

van internationale bescherming en opvangmodaliteiten door de verhoogde instroom van verzoekers om 

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

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

dat geen enkele lidstaat volledig vrij is van discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid. Dit 

impliceert echter niet automatisch dat wat betreft de behandeling van verzoeker om internationale 

bescherming en de opvang en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming dat 

personen, die aan Duitsland worden overgedragen onder de bepalingen van Verordening 604/2013, een 

reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen. Wat 

betreft de publicaties in analoge en digitale media met betrekking tot de verhoogde instroom van 

kandidaat-vluchtelingen en economische migranten in Duitsland en de organisatorische problemen die 

daar mee gepaard zouden gaan, dient echter te worden opgemerkt dat deze publicaties niet zonder 

meer als objectief en accuraat kunnen worden beschouwd. Het gegeven dat eender welk analoog of 

digitaal medium een artikel publiceert, bewijst immers niet de correctheid en objectiviteit van de erin 

vermeldde feiten. De in analoge en digitale media gepubliceerde berichten en (politieke) meningen, zijn 

dan ook wat ze zijn, publicaties waar geen objectieve bewijswaarde aan kan worden toegekend en dit in 

tegenstelling tot de rapporten van toonaangevende, gezaghebbende nationale en internationale 

organisaties.Verder dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 21 

december 2011 in de gevoegde zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home 

Department en C-493/10, M.E. en andere versus Refugee Applications Commissioner Minister for 

Justice, Equality and Law Reform onder meer stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de 

doelstellingen en het systeem van de Dublin-Verordening indien de geringste schending van de 

richtlijnen 2013/33/EU , 2011/95/EU en 2013/32/EU zou volstaan om de overdracht van een verzoeker 
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om internationale bescherming aan de normaal gesproken bevoegde lidstaat te verhinderen. Door het 

vermoeden te vestigen dat de grondrechten van de verzoeker om internationale bescherming er zullen 

worden geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal gesproken bevoegd is om zijn verzoek om 

internationale bescherming te behandelen beoogt de Dublin-Verordening namelijk een duidelijke en 

hanteerbare methode in te voeren om snel te kunnen bepalen welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming zoals met name in de punten 124 en 125 

van de conclusie van Advocaat-Generaal V. Trstenjak van 22.09.2011 in de zaak in de zaak C-411/10 

van N.S. versus Secretary of State for the Home Departement blijkt. Daartoe voorziet de Dublin-

Verordening in een regeling die inhoudt dat slechts één Lidstaat, die op basis van de objectieve criteria 

wordt aangewezen bevoegd is om een in een Unieland ingediend verzoek om internationale 

bescherming te behandelen. Indien iedere niet-naleving van een afzonderlijke bepalingen van de 

richtlijnen 2013/33/EU , 2011/95/EU of 2013/32/EU door de bevoegde Lidstaat in casu tot gevolg zou 

hebben dat de Lidstaat waarin een verzoek om internationale bescherming wordt ingediend, de 

verzoeker om internationale bescherming niet aan die eerste Lidstaat kan overdragen, zou aan de in 

hoofdstuk III van de Dublin-I I-Verordening vervatte criteria om de bevoegde Lidstaat te bepalen een 

extra uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk onbeduidende schendingen van de 

eerder vermeldde richtlijnen, in casu 2013/33/EU, 2011/95/EU of 2013/32/EU, in een bepaalde Lidstaat, 

ertoe kunnen leiden dat deze staat ontslagen wordt van de in deze Verordening bepaalde 

verplichtingen. Dit zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de verwezenlijking van het doel, met 

name snel te bepalen welke Lidstaat bevoegd is om een in de Unie ingediend asielverzoek te 

behandelen, in gevaar brengen. Niet tegenstaande dat een overdracht dus een schending kan uitmaken 

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

Unie indien er ernstig gevreesd moet worden dat het systeem van de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen in de verantwoordelijke Lidstaat te kort schieten 

waardoor verzoekers om internationale bescherming die aan een Lidstaat worden overgedragen er 

onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dient te worden vastgesteld dat er op basis 

van een analyse van verschillende rapporten echter niet gesteld kan worden dat men als verzoeker om 

internationale bescherming of louter en alleen omdat men deel zou uitmaken van de kwetsbare groep 

van verzoekers om internationale bescherming, in Duitsland zonder meer en automatisch zal worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie of dat het systeem van de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen in Duitsland te kort schieten of structurele 

tekortkoming vertoont waardoor verzoekers om internationale bescherming die aan een Lidstaat worden 

overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Op basis van een 

analyse van deze rapporten, waarvan een kopie in bijlage aan het administratief dossier van betrokkene 

wordt toegevoegd en de door betrokkene aangehaalde verklaringen, kan er dan ook geen intentionele 

bedreiging, uitgaande van de Duitse autoriteiten, op zijn leven, vrijheid of fysieke integriteit worden 

vastgesteld. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat er zich in zijn zaak feiten en 

omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door de verdragspartijen 

van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 van het EVRM worden weerlegd. Hiervan is sprake als de 

verzoeker om internationale bescherming aannemelijk maakt dat in de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming van de verantwoordelijke lidstaat ten aanzien van de verzoeker om 

internationale bescherming niet zal worden onderzocht en vastgesteld of er sprake is van een schending 

van hét Vluchtelingenverdrag of van art. 3 van het EVRM, hetgeen hier niet het geval is. Een loutere 

vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens geenszins omdat deze niet 

gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen 

dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Duitsland een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM.. Betrokkene toont evenmin op 

geen enkel moment aan op welke wijze de situatie in Duitsland er toe zal leiden dat hij gerepatrieerd zal 

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

zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een reden is om aan te nemen dat er 

een risico bestaat dat de Duitse autoriteiten hem zouden repatriëren naar het land waarvan hij 

verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft 

vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft. De Duitse autoriteiten zullen bovendien 

tenminste drie (03) werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de overdracht van betrokkene 

zodat aangepaste opvang kan worden voorzien.  

 

Met betrekking tot familieleden in België of Europa dient te worden opgemerkt dat betrokkene 

meerderjarig is en tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 08.12.2017 verklaarde dat hij geen 
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familieleden in België of Europa heeft (DVZ, vraag 20 & 21). Op basis van het voorgaande is een 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming van betrokkene in België op basis van 

art.6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of art. 16 van de Dublin-lll-Verordening derhalve niet aan de orde is.  

 

Met betrekking tot de vraag of er een specifieke reden is om precies in België een verzoek om 

internationale bescherming in te dienen, verklaarde betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de 

DVZ van 08.12.2017 dat er geen specifieke reden is om precies in België een verzoek om internationale 

bescherming in te dienen (DVZ, vraag 31). Betrokkene brengt aldus geen specifieke redenen aan 

waarom hij precies in België een verzoek om internationale bescherming wil indienen. Wat betreft de 

verklaring van betrokkene dat zijn verzoek om internationale bescherming in Duitsland werd afgewezen 

en dat hij hiertegen in beroep ging maar de uitkomst hiervan niet afwachtte en vervolgens vanuit 

Duitsland naar België reisde waar hij op 08.11.2017 een verzoek om internationale bescherming 

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

een verzoek om internationale bescherming wil indienen nadat zijn verzoek om internationale 

bescherming in een andere lidstaat is afgewezen, zou neerkomen op het ontkennen van het objectief 

dat Europa voor ogen heeft in haar Dublin-lll-Verordening waarbij de criteria en de mechanismen 

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

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

bescherming uit te sluiten. De loutere persoonlijke appreciatie van een Lidstaat door betrokkene, kan 

dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. De Belgische asielinstantie 

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

internationale bescherming in België te behandelen. Er dient bovendien te worden opgemerkt dat het 

indienen van een verzoek om internationale bescherming niet automatisch impliceert dat men een 

gunstige beslissing ontvangt in de vorm van een verblijfstitel. Dat men na een eventuele afwijzing van 

een verzoek om internationale bescherming op zeker moment het voorwerp kan uitmaken van een 

verwijderingsmaatregel en eventueel een bijhorende maatregel van bewaring, betekent bovendien niet 

automatisch een inbreuk op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM) en toont evenmin automatisch aan dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de 

procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming en inzake de erkenning als vluchteling of als 

persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 

2011/95/EU, 2013/32/EU en 2013/33/EU, niet zouden respecteren. Het loutere feit dat betrokkene zijn 

verzoek om internationale bescherming werd afgewezen betekend niet automatisch dat er sprake is van 

een "niet correctie of onmenselijke behandeling" of een automatische inbreuk op de bovenstaande 

internationale en Europese regelgeving.  

 

Met betrekking tot zijn gezondheidstoestand verklaarde betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud op 

de DVZ van 08.12.2017 dat hij geen problemen heeft (DVZ, vraag 32). Er zijn in het administratief 

dossier van betrokkene verder geen gegronde redenen of elementen aanwezig waaruit blijkt dat 

betrokkene in de onmogelijkheid zou verkeren om te reizen. Er zijn in het administratief dossier van 

betrokkene verder geen gegronde redenen of elementen aanwezig waaruit blijkt dat betrokkene zou 

lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of zou lijden aan 

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

geen adequate behandeling is in het land van terugname, in casu Duitsland. Bijgevolg is er geen bewijs 

aanwezig dat een terugkeer naar het land van terugname, in casu Duitsland, een inbreuk uitmaakt op de 

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

Mens (EVRM). Op basis van de verklaringen van betrokkene en de elementen aanwezig in het 

administratieve dossier van betrokkene kan er dan ook niet besloten worden dat er in het geval van 

betrokkene sprake is van specifieke noden of extreme kwetsbaarheid.  

 

Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis om het verzoek om internationale 

bescherming van betrokkene in België te behandelen op grond van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art.11, 

art. 16 of art. 17 van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

26.06.2013. België is dan ook niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming die aan Duitsland toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en op basis van art. 18§1d van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees 

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

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

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

(herschikking). Betrokkene is eveneens niet in het bezit van de in art. 2 van de Vreemdelingenwet van 

15.12.1980 bedoelde binnenkomstdocumenten.  
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Bijgevolg moet betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt tover de documenten die vereist zijn om 

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

Duitse autoriteiten op de luchthaven van Nürnberg of München in Duitsland.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Overwegende dat verzoeker een eerste middel neemt van de schending van artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 

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

en de verwijdering van vreemdelingen, van artikel 3 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, evenals van het beginsel van behoorlijk bestuur 

en de beginselen van zorgvuldigheid en voorzorg. Overwegende dat verzoeker het feit dat geen 

rekening wordt gehouden met zijn kwetsbare positie, gevoegd bij een vermindering van de kwaliteit van 

de opvangvoorzieningen in Duitsland, onder de aandacht van deze Rechtsmacht brengt.  

 

1. DE KWETSBARE POSITIE VAN VERZOEKERS.  

 

Overwegende dat verzoeker zich in een kwetsbare positie bevindt.  

 

Dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest Tarakhel t/ Zwitserland dd. 04 november 

2014 verklaarde : « Concernant plus particulièrement les mineurs, la Cour a établi qu'il convenait de 

garder à l'esprit que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant était déterminante et prédominait sur 

la qualité d'étranger en séjour illégal (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 

55, CEDH 2006- XI ; Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 91, 19 janvier 2012). En effet, les 

enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et à leur dépendance mais aussi à leur 

statut de demandeur d'asile. La Cour a rappelé d'ailleurs que la Convention relative aux droits de 

l'enfant incite les États à prendre les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le 

statut de réfugié bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire, qu'il soit seul ou accompagné 

de ses parents (voir dans ce sens Popov, précité, § 91).  

 

Dat het eraan toevoegt «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 ».  

 

Dat dit des te meer problematisch is dat het verslag AIDA van maart 2017 meldt : « There is no 

requirement in law or mechanism in place to systematically identify vulnérable persons in the asylum 

procedure (...). Reception and registration procedures were strongly affected by the massive increase in 

numbers of asylum seekers in 2014 and 2015, to the point that the reception system as foreseen by the 

law has partially collapsed. Asylum seekers are often sent to emergency shelters or to decentralised 

accommodation before they have an opportunity to formally apply for asylum. Under these 

circumstances, identification of potential vulnerabilities has become almost impossible, since it has 

proved difficult in many places to carry out even the most basic medical examination and no other 

mechanism is in place to identify vulnerable asylum seekers".  

 

Dat deze elementen bijzonder verbazingwekkend zijn.  

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen benadrukt dat tegenpartij dient over te gaan tot « un 

examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant l'existence d'un risque réel de traitement 

prohibé par l'article 3 de la CEDH ». (RvV 153 580 29 september 2015 ; RvV 138950 22 februari 2015 ; 

RvV153 160 23 september 2015).  

Dat dit in casu duidelijk niet het geval is.  

 

Dat de bestreden beslissing gezien de hierboven vermelde elementen artikel 3 van het EVRM schendt. 

Dat het middel gegrond is.  

 

2. Wat betreft de onthaalvoorwaarden in DUITSLAND.  
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Overwegende dat uit verschillende media blijkt dat de Duitse overheden om reden van hun 

opvangbeleid overbelast zijn door asielaanvragen. Dat het systeem overbelast is. Dat dit een 

aangepaste behandeling belet van de migranten die zich op het Duitse grondgebied bevinden. Dat de 

centra overbelast zijn. Dat de immigranten bijgevolg veel sneller verdreven worden. Dat zo 50 à 100 

immigranten elke dag in Frankrijk aankomen (naar aanleiding van deze verdrijvingen). Dat vluchtelingen 

daarenboven wegens deze overbelasting integratieproblemen hebben.  

 

Dat de krant "ARTE" zo schrijft : «on constate que l'Allemagne n'a pas réussi encore à intégrer de 

manière satisfaisante la plus grande partie de ces réfugiés et demandeurs d'asile. Elle n'a pas encore 

réussi à les intégrer sur le marché du travail (...) ».  

 

Dat «Aujourd'hui le doute est plus grand sur la capacité de l’Allemagne à absorber ce flot de réfugiés ».  

 

Dat de attitude van de bevolking ook is veranderd.   

 

Dat de « élan de générosité s'est depuis beaucoup amenuisé ». Globalement, l'opinion publique est 

beaucoup plus circonspecte face à l'opportunité d'une telle politique de bras ouverts ».  

 

Dat de krant Altantico eveneens een verscherping vaststelt van de Duitse bevolking tegenover de 

vluchtelingen. Dat tegenpartij geen rekening houdt met deze verslechtering van de situatie in Duitsland. 

Dat dit, gezien de gezondheidstoestand van verzoeker des te meer verontrustend is. Dat al deze 

elementen aantonen dat verzoeker in geval van terugkeer, gezien de actuele situatie in Duitsland en om 

reden van zijn kwetsbaarheid een handeling zal ondergaan die niet overeenstemt met het bepaalde van 

artikel 3 van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat het middel gegrond is.” 

 

2.2. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. Hetzelfde geldt voor artikel 

62 van de Vreemdelingenwet, dat eveneens een uitdrukkelijke motiveringsplicht inhoudt. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 2014, nr. 

228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt evenwel vast dat de verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt de motivering in de 

bestreden akte hem niet toelaat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 

van de genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet. In tegendeel blijkt uit het 

betoog van de verzoeker dat hij er afdoende kennis van heeft op welke gronden, in rechte en in feite, de 

bestreden verwijderingsbeslissing berust. De verzoeker argumenteert dat hij niet akkoord kan gaan met 

de geboden motivering, doch een dergelijke inhoudelijke kritiek betreft niet de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht maar de materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

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

Vreemdelingenwet is op niet aangetoond. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betreft, kan er vooreerst op gewezen 

worden dat deze bepaling voorziet dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 
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onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

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

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

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

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 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 EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). In 

dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

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

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

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

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 
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Verzoekende partij beperkt zich bij haar kritiek tot louter ongestaafde, hypothetische en theoretische 

beweringen. Verzoekende partij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat er sprake is van ernstige en 

duidelijke redenen, om aan te nemen dat zij bij haar terugkeer het slachtoffer zou worden van een in 

artikel 3 EVRM bedoelde handeling, rekening houdend met de algemene situatie in het land van 

herkomst en met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie is 

overgegaan tot een grondige analyse van toonaangevende rapporten van gezaghebbende organisaties 

met betrekking tot de situatie in Duitsland wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het EVRM bij een verwijdering 

van betrokkene naar Duitsland. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde 

terecht vast dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij door overdracht aan Duitsland een 

reëel risico loopt op blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk zouden vormen op artikel 3 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

 

In een eerste onderdeel betoogt de verzoekende partij dat zij zich in een kwetsbare positie bevindt. Ter 

ondersteuning verwijst zij naar het arrest Tarakhel en het AIDA-rapport van maart 2017. De 

verzoekende partij toont niet aan dat de feitelijke omstandigheden die aan de basis van voornoemd 

arrest liggen vergelijkbaar zijn met deze van onderhavige casus. Immers, in de zaak Tarekhel werden 

de betrokken asielzoekers overgedragen aan Italië, en niet aan Duitsland; de zaak betrof 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; 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 o.m. 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, dat wordt 

gekenmerkt door volgende elementen: verzoekende partij zal worden overgedragen naar Duitsland, 

verzoekende partij reisde alleen naar de Schengenzone. Haar partner en kinderen zouden nog steeds in 

Georgië verblijven; in het administratief dossier van verzoekende partij zijn geen gegronde redenen of 

elementen aanwezig waaruit blijkt dat zij zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit of zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in Duitsland; de 

Duitse autoriteiten hebben uitdrukkelijk ingestemd met een overname, waarbij de Duitse autoriteiten drie 

werkdagen op voorhand in kennis zullen worden gesteld van de overdracht, en derhalve de nodige 

waarborgen kunnen voorzien opdat de verzoekende partij in menswaardige omstandigheden zullen 

worden opgevangen. 

 

De rechtspraak van het EHRM kan dan ook niet naar analogie op de situatie van verzoekende partij 

worden toegepast.  

 

De kritiek van de verzoekende partij aangaande de situatie van kwetsbare personen in Duitsland is 

derhalve evenmin dienstig. Verzoekende partij maakt ten eerste niet aannemelijk dat zij zich in een 

kwetsbare positie bevindt. Verzoekende partij is een alleenstaande man, zonder medische problemen. 

Bovendien heeft hij reeds in Duitsland een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd afgewezen. 

Verzoekende partij heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend in Duitsland. De verzoekende partij 

gaat met haar kritiek volledig voorbij aan de gedegen motivering van de in casu bestreden beslissing. Zij 

toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op grond van onjuiste gegevens of op 

kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld dat niet kan worden besloten dat zij zich in een kwetsbare 

positie bevindt. 

 

In een tweede onderdeel betoogt de verzoekende partij dat er geen rekening werd gehouden met de 

onthaalvoorwaarden in Duitsland. Verzoekende partij verwijst daarbij vooreerst naar het feit dat de 

Duitse overheden zouden worden overbelast door asielaanvragen, wat een aangepaste behandeling 

zou beletten van de migranten die zich op het Duitse grondgebied bevinden. De gemachtigde heeft 
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rekening gehouden met de actuele situatie in Duitsland waarbij er momenteel een hoge instroom is van 

kandidaat-vluchtelingen en economische migranten ten gevolge van de politieke gebeurtenissen in 

Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hij stelde vast dat deze hoge instroom niet automatisch betekent 

dat de behandeling en/of het verzoek om internationale bescherming niet met de nodige aandacht en 

objectiviteit zal worden behandelend. Bovendien zijn er momenteel geen toonaangevende en objectieve 

publicaties voorhanden die zouden voorhouden dat de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming, opvang, gezondheidszorg en juridische bijstand in de Duitse procedure in zijn geheel niet 

meer beschikbaar zou zijn noch dat eventuele tekortkomingen stelselmatig zouden zijn. De verzoekende 

partij doet met haar kritiek geen afbreuk aan voormelde vaststellingen. Zij gaat met haar kritiek volledig 

voorbij aan de concrete motieven van de in casu bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij laat ook na om bewijs voor te leggen van zijn bewering dat zijn asielaanvraag niet 

goed werd behandeld in Duitsland 

 

Verder beweert verzoekende partij dat de attitude van de Duitse bevolking is veranderd. Ter 

ondersteuning verwijst de verzoekende partij naar krantenartikelen. Verzoekende partij kan evenwel niet 

dienstig verwijzen naar deze krantenartikelen. Krantenartikelen hebben een journalistiek karakter. Zij 

berusten niet op wetenschappelijk onderzoek, en moeten daarom worden aanzien als een minder 

gezaghebbende bron dan de internationale rapporten waarnaar de gemachtigde van de staatssecretaris 

verwijst in de bestreden beslissing. Deze artikelen zijn derhalve niet van die aard om afbreuk te doen 

aan de gedegen motivering van de in casu bestreden beslissing. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft ter zake terecht gesteld dat publicaties in analoge en 

digitale media niet zonder meer als objectief en accuraat kunnen worden beschouwd. Het zijn 

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

rapporten van toonaangevende, gezaghebbende nationale en internationale organisaties. 

 

Verder heeft de gemachtigde in de bestreden beslissing rekening gehouden met de kritiek dat de 

attitude in Duitsland zou zijn veranderd. Hij heeft terecht vastgesteld dat geen enkele lidstaat volledig vrij 

is van discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid. Dit impliceert niet automatisch dat verzoekende 

partij een reëel risico loopt om te worden onderwerpen aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen. Bovendien maakt verzoekende partij het niet aannemelijk dat zij reeds tijdens haar 

verblijf in Duitsland het slachtoffer is geweest van dergelijke behandelingen. De verzoekende partij doet 

met haar kritiek geen afbreuk aan voormelde vaststellingen. 

 

Tot slot beweert verzoekende partij dat door de gemachtigde geen rekening werd gehouden met de 

verslechtering van de situatie in Duitsland. Die verslechtering zou verontrustend zijn, gelet op de 

gezondheidstoestand van verzoekende partij. Deze kritiek mist feitelijke grondslag. Tijdens het verhoor 

heeft verzoekende partij uitdrukkelijk verklaard dat hij geen medische problemen heeft. In haar 

verzoekschrift haalt verzoekende partij ook niet aan met welke medische problemen de gemachtigde 

geen rekening zou hebben gehouden. Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig voorhouden dat 

hiermee geen rekening werd gehouden. Terwijl een structurele verslechtering van de omstandigheden 

in Duitsland hoe dan ook niet is aangetoond (zie supra). 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

 

Het enig middel ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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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 zes februari tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


