
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 216 938 van 15 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 26 oktober 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 om de overdrachtstermijn naar 18 maanden te verlengen op basis van artikel 29.2 van 

de Dublinverordening. 

 

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 het administratief dossier en de nota met opmerkingen. 

 

Gelet op de beschikking van 3 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 december 

2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor verzoeker en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, geboren te Q. in 1997. 

 

Op 8 augustus 2016 werd ten aanzien van verzoeker een administratief verslag vreemdelingencontrole 

opgesteld. 
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Op diezelfde dag nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en legde hij een inreisverbod op van twee jaar. 

 

Op 8 augustus 2016 diende verzoeker een verzoek tot internationale bescherming in.  

 

Op 25 augustus 2016 nam de gemachtigde de beslissing houdende het bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) en het vasthouden in een welbepaalde plaats. 

 

Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de vingerafdrukken van verzoeker op 29 maart 2016 in 

Italië werden geregistreerd omwille van illegale binnenkomst en op 15 april 2016 in Zwitserland omwille 

van een beschermingsverzoek. 

 

Op 11 oktober 2016 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Op 24 oktober 2016 werd verzoeker overgedragen aan Italië. 

 

Op 26 september 2017 diende verzoeker een tweede beschermingsverzoek in. Opnieuw toonde het 

vingerafdrukkenonderzoek aan dat de vingerafdrukken van verzoeker op 29 maart 2016 in Italië werden 

geregistreerd omwille van illegale binnenkomst, op 15 april 2016 in Zwitserland omwille van een 

beschermingsverzoek en op 25 oktober 2016 nogmaals in Italië omwille van een beschermingsverzoek. 

 

Op 11 oktober 2017 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken nopens de aan zijn 

beschermingsverzoek ten grondslag liggende motieven en in het kader 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: de Dublin III - verordening). 

 

Op 9 november 2017 werd een verzoek tot terugname gericht aan de Italiaanse instanties. Dit verzoek 

tot terugname gericht aan de Italiaanse instanties werd niet binnen de door artikel 25(1) van de Dublin III 

- verordening gestelde termijn beantwoord, waardoor Italië op grond van artikel 25(2) van de Dublin III - 

verordening de verantwoordelijke lidstaat werd. 

 

Op 27 november 2017 werden de Italiaanse instanties op de hoogte gesteld van dit stilzwijgend akkoord 

en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van het internationaal beschermingsverzoek van 

verzoeker. 

 

Op 5 januari 2018 nam de gemachtigde opnieuw de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in 

bij de Raad, gekend onder het rolnummer RvV 216 151. 

 

Op 23 maart 2018 richtte verweerder een schrijven aan Italië waarin hij de Italiaanse autoriteiten 

informeert over het feit dat verzoeker is ondergedoken en verzocht de termijn overeenkomstig artikel 29, 

lid 2 van de Dublin III - verordening te verlengen tot 18 maanden. 

 

Op 26 oktober 2018 diende verzoeker tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 maart 2018 (hierna: de gemachtigde) 

een beroep in om de overdrachtstermijn naar 18 maanden te verlengen op basis van artikel 29.2 van de 

Dublinverordening.  

 

2. Over het voorwerp van het beroep 

 

Luidens artikel 39/69, § 1, eerste lid, 3° iuncto artikel 39/78, eerste lid van de Vreemdelingenwet moet 

het verzoekschrift op straffe van nietigheid “de beslissing vermelden waartegen het beroep gericht is”.  

 

Het voorwerp van het beroep, zoals het in het verzoekschrift wordt omschreven, bepaalt de grenzen van 

de rechtsstrijd en van de eventuele vernietiging. Het voorwerp van het beroep moet door de verzoeker 

voldoende duidelijk omschreven worden zodat de verweerder en de Raad het kunnen identificeren. Dit 

sluit niet uit dat de Raad het voorwerp van het beroep mag afleiden uit het geheel van het inleidend 

verzoekschrift, aan de hand bijvoorbeeld van de nadere uiteenzettingen in het verzoekschrift, van de 

aangevoerde middelen of van het door de verzoeker nagestreefde voordeel. Om uit te maken wat het 
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precieze voorwerp van het beroep is, dient de Raad dus eerst rekening te houden met de omschrijving 

ervan in het verzoekschrift. In geval van onduidelijkheid dient de Raad het verzoekschrift te 

interpreteren. Hierbij kan hij onder meer nagaan welk doel de verzoeker met zijn beroep nastreeft (RvS 

13 januari 2014, nr. 226.019; RvS 25 oktober 2016, nr. 236.228).  

 

In het verzoekschrift geeft verzoeker aan dat de op 23 maart 2018 genomen beslissing om de 

overdrachtstermijn naar 18 maanden te verlengen op basis van artikel 29.2 van de Dublinverordening 

de bestreden beslissing betreft. Hij kopieert vervolgens de brief die de gemachtigde heeft gestuurd naar 

de Dublin Unit Italy van 23 maart 2018. Maar verder stelt verzoeker in het verzoekschrift evenwel “zoals 

hoger reeds gesteld werd, maakt de Engelstalige brief van 23 maart 2018 enkel de door artikel 9, lid 2 

van de Uitvoeringsverordening 118/2014 voorgeschreven mededeling uit aan de Italiaanse Dublin Unit 

van het feit dat de overdrachtstermijn wordt verlengd wegens het onderduiken van de verzoekende 

partij. Deze loutere mededeling maakt op zich geen beslissing uit, maar betreft enkel de loutere 

kennisgeving van de grond tot verlenging van de overdrachtstermijn aan de aanvankelijk 

verantwoordelijke lidstaat.”  

 

In de nota met opmerkingen heeft de verweerder het voorwerp van het beroep omschreven als de 

beslissing van 23 maart 2018 van de gemachtigde om de overdrachtstermijn naar 18 maanden te 

verlengen op basis van artikel 29.2 van de Dublin III-verordening.  

 

In het administratief dossier zit het volgende schrijven van de gemachtigde van 23 maart 2018: 

 

“Transfer in accordance with Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the 

Council of 26 June 2013 

 

Surname, forname: Y. H., K. 

Date and place of birth: […]1997 Q. 

Nationality: Somalië 

 

Alias: Y., H., […]1997, Somalië 

Dear Collegue, 

 

Following your acceptance to take back of the above-named person I have to inform you that his 

transfer has to be postponed. According to our information, he has absconded. Please extend the time 

limit to 18 months, according to art. 29.2 of the Regulation.” 

 

Gelet op de relevante bepalingen van de Dublin III - verordening en zijn uitvoeringsverordening, kan 

deze brief van 23 maart 2018 niet de bestreden beslissing uitmaken.  

 

Artikel 29 van de Dublin III - verordening luidt als volgt: 

 

“1. De verzoeker of andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), wordt overeenkomstig 

het nationale recht van de verzoekende lidstaat, na overleg tussen de betrokken lidstaten, overgedragen 

van de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat zodra dat praktisch mogelijk is, en uiterlijk 

binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek van een andere lidstaat om 

de betrokkene over of terug te nemen of vanaf de definitieve beslissing op het beroep of het bezwaar 

wanneer dit overeenkomstig artikel 27, lid 3, opschortende werking heeft. 

 

Als overdrachten aan de verantwoordelijke lidstaat plaatsvinden in de vorm van een gecontroleerd 

vertrek of onder geleide, dragen de lidstaten er zorg voor dat dit op humane wijze gebeurt, met volledige 

eerbiediging van de grondrechten en de menselijke waardigheid. 

 

De verzoekende lidstaat verstrekt de verzoeker zo nodig een doorlaatbewijs. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen betreffende het model van dit doorlaatbewijs vast. Deze uitvoeringshandelingen 

worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

 

De verantwoordelijke lidstaat laat de verzoekende lidstaat weten dat de betrokkene is aangekomen of 

dat hij zich niet binnen de gestelde termijn heeft gemeld. 

 

2. Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van zes maanden, komt de 

verplichting voor de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, te 
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vervallen, en gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht 

wegens gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal 

één jaar worden verlengd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt. 

 

(…)” 

 

Artikel 9, tweede lid van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 118/2014 van de Commissie van 30 januari 

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 verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een 

onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de 

Uitvoeringsverordening 118/2014), bepaalt als volgt: 

 

“De lidstaat die om een van de in artikel 29, lid 2, van Verordening (EU) nr. 604/2013 bedoelde redenen 

niet tot de overdracht kan overgaan binnen de normale termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding 

van het verzoek tot overname of tot terugname van de betrokken persoon of vanaf de definitieve 

beslissing op het beroep of het bezwaar wanneer dit opschortende werking heeft, stelt de 

verantwoordelijke staat daarvan vóór het verstrijken van deze termijn in kennis. Indien hij dat niet doet, 

berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming en 

de andere uit Verordening (EU) nr. 604/2013 voortvloeiende verplichtingen overeenkomstig artikel 29, 

lid 2, van die verordening bij de verzoekende lidstaat.”  

  

Uit artikel 29, eerste en tweede lid van de Dublin III - verordening en artikel 9, tweede lid van de 

Uitvoeringsverordening 118/2014 blijkt dat de lidstaat die de overname of terugname heeft gevraagd 

aan de verantwoordelijke lidstaat, in principe over een termijn van zes maanden beschikt om de 

betrokkene effectief over te dragen aan de verantwoordelijke lidstaat. Deze termijn van zes maanden 

begint te lopen vanaf de (impliciete) aanvaarding van het overnameverzoek door de verantwoordelijke 

lidstaat of, wanneer er een schorsend beroep of bezwaar werd ingesteld tegen het overdrachtsbesluit, 

vanaf de definitieve beslissing op dit schorsend beroep of bezwaar (artikel 29, eerste lid van de Dublin 

III - verordening). Bij wege van uitzondering kan deze termijn van zes maanden worden verlengd tot 

achttien maanden indien de betrokkene onderduikt (artikel 29, tweede lid van de Dublin III - 

verordening). De verzoekende lidstaat moet de verantwoordelijke lidstaat binnen de termijn van zes 

maanden in kennis stellen van de in artikel 29, tweede lid van de Dublin III - verordening vermelde reden 

waarom de overdracht niet kan worden uitgevoerd binnen de zes maanden (artikel 9, tweede lid van de 

Uitvoeringsverordening 118/2014). Wanneer de overdracht niet heeft plaats gevonden binnen de 

normale termijn van zes maanden, of binnen de verlengde termijn van achttien maanden, gaat de 

verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming over op de 

verzoekende lidstaat (artikel 29, tweede lid van de Dublin III - verordening). 

 

Hieruit blijkt dat het de verzoekende lidstaat is die beslist dat de normale termijn van overdracht van zes 

maanden moet worden verlengd tot achttien maanden wegens het onderduiken van de betrokken 

verzoeker. Deze grond voor de verlenging van de termijn voor overdracht naar achttien maanden moet 

dan, binnen de normale termijn van zes maanden, aan de verantwoordelijke lidstaat ter kennis worden 

gebracht.  

 

Toegepast op het voorliggende geval, betekent dit dat de kennisgeving aan de Italiaanse Dublin Unit 

van het feit dat de overdracht moet worden uitgesteld omdat de verzoeker is ondergedoken zodat met 

toepassing van artikel 29, tweede lid van de Dublin III - verordening de termijn kan worden verlengd 

naar achttien maanden, enkel de loutere mededeling vormt die is voorgeschreven door artikel 9, eerste 

en tweede lid van de Uitvoeringsverordening 118/2014.  

 

Aan deze mededeling ligt echter wel noodzakelijkerwijze een beslissing ten grondslag om toepassing te 

maken van de in artikel 29, tweede lid van de Dublin III - verordening voorziene uitzondering om de 

normale termijn van overdracht van zes maanden te verlengen tot achttien maanden wegens het 

onderduiken van de verzoeker.  

 

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift en het doel dat de verzoeker met zijn beroep nastreeft, blijkt 

dan ook dat niet de brief van 23 maart 2018 gericht aan de Italiaanse Dublin Unit de bestreden 

beslissing vormt, maar wel de daaraan noodzakelijk ten grondslag liggende, ongeschreven en impliciete 

beslissing om de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit (bijlage 26quater) met toepassing van 
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artikel 29, tweede lid van de Dublin III - verordening, te verlengen tot achttien maanden wegens het 

voorgehouden onderduiken van de verzoeker.  

 

Ook tegen een ongeschreven of impliciete beslissing, die duidelijk blijkt uit de voorliggende feitelijke 

gegevens, kan bij de Raad een beroep worden ingesteld (cf. RvS 14 maart 2016, nr. 234.120; RvS 23 

december 2010, nr. 210.103; RvS 12 januari 2009, nr. 189.379).  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

  

3.1. Standpunt van verweerder  

 

In de nota met opmerkingen werpt verweerder een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op 

omdat de beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn een loutere uitvoeringsmaatregel zou zijn 

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

Hij vervolgt dat uit artikel 27 van de Dublin III - verordening blijkt dat enkel tegen een overdrachtsbesluit 

zelf een rechtsmiddel openstaat. Met verwijzing naar oude rechtspraak van de Raad en een oud arrest 

van het Hof van Justitie verdedigt verweerder dat de beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn 

zelf geen rechtsgevolgen zou creëren en geen wijziging zou aanbrengen aan de rechtstoestand van de 

betrokkene. Bijgevolg zou de bestreden beslissing geen aanvechtbare administratieve rechtshandeling 

zijn.  

 

3.2. Standpunt van verzoeker 

 

Verzoeker verwijst naar de arresten in verenigde kamers van de Raad nrs. 203 684 en 203 685 van 8 

mei 2018 en stelt dat de beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn in het kader van de Dublin 

III - verordening een aanvechtbare rechtshandeling vormt. 

 

Hij stelt dat de Raad terecht oordeelde in bovenvermelde arresten met onder meer verwijzing naar het 

arrest van het Europees Hof van Justitie d.d. 25 oktober 2017, Maji Shiri t. Bundesamt fur 

Fremdenwesen und Asyl, C-201/16, dat artikel 27, lid 1 van de Dublin III - verordening in die zin moet 

worden uitgelegd dat een persoon die om internationale bescherming verzoekt moet kunnen beschikken 

over een snel en doeltreffend rechtsmiddel waarmee hij kan aanvoeren dat na de vaststelling van het 

overdrachtsbesluit de in artikel 29, leden 1 en 2 van die verordening gestelde termijn van zes maanden 

is verstreken. Hij meent in casu nadeel te ondervinden door de thans bestreden beslissing en wenst dat 

België haar verzoek tot internationale bescherming behandelt. 

 

3.3. Beoordeling 

 

De Raad volgt de verzoeker in zijn standpunt dat de thans bestreden beslissing een aanvechtbare 

administratieve rechtshandeling is.  

 

De rechtsmacht van de Raad is bepaald in artikel 39/1, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“De Raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de 

beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten 

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

vreemdelingen.” 

 

De thans bestreden beslissing werd, zoals supra gesteld, genomen met toepassing van artikel 29, lid 2 

van de Dublin III - verordening. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing en betreft de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen. Het kan dan ook niet worden 

betwist dat het gaat om een individuele beslissing met toepassing van de wetten betreffende de toegang 

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

 

Wat de interpretatie betreft van het begrip ‘beslissingen’ uit artikel 39/1, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, dient voorts te worden teruggegrepen naar de inhoud die de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State er in zijn contentieux aan geeft (Memorie van Toelichting bij 

het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingen-betwistingen, Parl.St., Kamer, 2005-206, nr. 2479/001, 83). Aldus dient onder een 

'beslissing' te worden verstaan een van een bestuur uitgaande eenzijdige rechtshandeling met 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

individuele strekking die rechtsgevolgen doet ontstaan voor de bestuurde of die belet dat dergelijke 

rechtsgevolgen tot stand komen (vaste rechtspraak Raad van State, zie onder meer RvS 13 juli 2015, 

nr. 231.935; RvS 22 oktober 2007, nr. 175.999). Het gaat met andere woorden om een individuele 

rechtshandeling die gericht is op de wijziging van een bestaande rechtstoestand of die integendeel erop 

gericht is een wijziging in die rechtstoestand te beletten (RvS 22 augustus 2006, nr. 161.910). 

 

Er kan niet redelijkerwijs betwist worden dat de beslissing om de overdrachtstermijn te verlengen, 

duidelijk verhindert dat rechtsgevolgen ontstaan. De verlenging van de termijn vloeit voort uit een 

discretionaire bevoegdheid van de gemachtigde, nu hij niet gebonden is die beslissing te nemen en nu 

de verlenging steunt op de interpretatie van de situatie of er al dan niet sprake is van onderduiken in 

hoofde van verzoeker.  

 

Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) stelde, in Grote Kamer in zijn arrest van 25 oktober 2017, Majid 

Shiri t. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-201/16 in punten 30 tot en met 34 en 39 immers dat 

indien de overdrachtstermijn van zes maanden is verstreken zonder dat de overdracht van de 

verzoekende lidstaat naar de verantwoordelijke lidstaat heeft plaatsgevonden, de verantwoordelijkheid 

van rechtswege overgaat naar de verzoekende lidstaat. De Raad gaat ervan uit dat die van rechtswege 

overgang van de verantwoordelijkheid enkel geldt als de termijn van zes maanden niet op rechtmatige 

wijze zou verlengd zijn. Daarbij is niet vereist dat de oorspronkelijk verantwoordelijke lidstaat weigert de 

betrokkene over te nemen of terug te nemen. In punt 43 vervolgt het Hof dat indien de 

overdrachtstermijn is verstreken, de bevoegde autoriteiten van de verzoekende lidstaat niet kunnen 

overgaan tot overdracht van de betrokkene naar een andere lidstaat en zij, integendeel, gehouden zijn 

ambtshalve de nodige maatregelen te treffen, om hun verantwoordelijkheid te erkennen en onverwijld 

aan te vangen met de behandeling van het door die betrokkene ingediende verzoek om internationale 

bescherming.  

 

Bijgevolg blijkt dat het al dan niet rechtmatig verlengen van de overdrachtstermijn rechtstreekse invloed 

heeft op de verantwoordelijkheid zelf van de lidstaat. Het Hof stelt immers in punt 39 dat de termijnen 

zoals bepaald in artikel 29, leden 1 en 2 van de Dublin III - verordening, ook al zijn zij bedoeld om een 

regeling voor de procedures voor overname en terugname te treffen, “tegelijkertijd ook, op dezelfde voet 

als de criteria in hoofdstuk III van die verordening, bij[dragen] tot de bepaling van de verantwoordelijke 

lidstaat.” Eveneens blijkt inderdaad uit de rechtspraak van het Hof dat het er zich van bewust is dat het 

aanwenden van een rechtsmiddel bij de rechter de definitieve voltooiing van de procedure voor het 

bepalen van de verantwoordelijke lidstaat eventueel kan uitstellen maar dat het niet de bedoeling van de 

Uniewetgever is geweest, de rechtsbescherming van asielzoekers op te offeren aan de vereiste dat 

asielverzoeken snel worden afgehandeld (HvJ 29 januari 2009, Petrosian, C 19/08, punt 48; HvJ 7 juni 

2016, Ghezelbash, C-63/15, punten 56-57). Verweerder kan in de nota dan ook niet worden gevolgd 

waar hij stelt dat het regelen van de overdracht louter betrekking heeft op een afspraak tussen lidstaten 

onderling.  

 

Bijkomend stelt verzoeker ook terecht dat hij hierdoor een nadeel ondervindt omdat hij wenst dat België 

zijn verzoek tot internationale bescherming ten gronde behandelt. Volgens punt 43 van het voormelde 

arrest moet de verweerder immers in geval de verantwoordelijkheid van rechtswege is overgegaan op 

België, “onverwijld” aanvangen met de behandeling van het door de verzoeker ingediende verzoek om 

internationale bescherming. 

 

Ten slotte wijst verzoeker terecht op het arrest Shiri waarin het Hof in Grote Kamer in het dictum voor 

recht stelde dat artikel 27, lid 1 van de Dublin III - verordening, gelezen in het licht van overweging 19 

van deze verordening en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in die 

zin moeten worden uitgelegd dat een persoon die om internationale bescherming verzoekt, moet 

kunnen beschikken over een doeltreffend en snel rechtsmiddel waarmee hij kan aanvoeren dat na de 

vaststelling van het overdrachtsbesluit de in artikel 29, lid 1 en 2 van die verordening gestelde termijn 

van zes maanden is verstreken. 

 

Bijgevolg kan verweerder niet worden gevolgd in zijn pleidooi dat het effectief rechtsmiddel zoals 

voorzien in artikel 27 van de Dublin III - verordening volgens de wil van de Europese wetgever enkel 

betrekking heeft op het overdrachtsbesluit zelf en dat de uitvoering van de overdracht wordt overgelaten 

aan de lidstaten en de beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn niet aanvechtbaar zou zijn. 

Ook al wordt in artikel 27 enkel het woord “overdrachtsbesluit” vermeld, dan nog heeft het Hof reeds 

meermaals in recente arresten bevestigd dat de omvang van het rechtsmiddel dat een persoon die om 

internationale bescherming verzoekt kan aanwenden tegen een jegens hem genomen 
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overdrachtsbesluit, nader omlijnd is in overweging 19 van de verordening. Het Hof stelt dat in die 

overweging er wordt op gewezen dat, teneinde de naleving van het internationale recht te waarborgen, 

het bij de verordening ingestelde daadwerkelijke rechtsmiddel tegen overdrachtsbesluiten zowel 

betrekking moet hebben op (1) de toepassing van de verordening als op (2) de juridische en feitelijke 

situatie in de lidstaat waaraan de verzoeker wordt overgedragen (HvJ 7 juni 2016, Ghezelbash, C-63/15, 

punten 38-40; HvJ 7 juni 2016, George Karim t. Migrationsverket, C-155/15, punt 22; HvJ 26 juli 2017, 

Mengesteab, C-670/16, punt 43; HvJ 25 oktober 2017, Majid Shiri t. Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl, C-201/16, punt 37).  

 

Het Hof verduidelijkt het belang van overweging 19 onder meer in punt 40 van het arrest Ghezelbash en 

stipt aan dat hoewel de tweede in die overweging genoemde toetsing uitsluitend verwijst naar het 

onderzoek van de situatie in de lidstaat waaraan de asielzoeker wordt overgedragen en er met name 

toe strekt zich ervan te vergewissen dat de overdracht van deze asielzoeker niet onmogelijk is om een 

van de in artikel 3, lid 2 van deze verordening genoemde redenen, de eerste in die overweging 

genoemde toetsing meer in het algemeen ziet op het onderzoek of die verordening juist is toegepast. 

 

Verder kant het Hof zich in punt 53 van het arrest Ghezelbash duidelijk tegen een restrictieve uitlegging 

van de omvang van het in artikel 27 van de Dublin III - verordening bedoelde rechtsmiddel “doordat aan 

de andere bij verordening nr. 604/2013 aan de asielzoeker verleende rechten hun nuttige werking zou 

worden ontnomen.” 

 

Uit de rechtspraak van het Hof volgt bijgevolg dat artikel 27, lid 1 van de Dublin III - verordening 

betrekking moet hebben op de eerbiediging van de procedurele waarborgen die in de verordening zijn 

vervat (o.m. HvJ 26 juli 2017, Mengesteab, C-670/16, punten 44-48; HvJ 25 oktober 2017, Majid Shiri t. 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-201/16, punt 38). 

 

Verweerder gaat in zijn nota in het geheel niet in op deze bijzonder duidelijke vaststelling in het arrest 

Shiri van de grote kamer van het Hof van Justitie, waar verzoeker nochtans naar verwijst. Hij verwijst 

enkel naar een oud arrest Petrosian waarbij hij zelf aangeeft dat dit arrest nog verwijst naar de oude 

Dublin II-verordening, of de verordening 343/2003. Nadien heeft het Hof evenwel in talrijke arresten het 

recht op een effectief rechtsmiddel zoals bedoeld in artikel 27 van de Dublin III-verordening in het licht 

van artikel 47 van het Handvest uitgelegd (zie supra). 

 

Om deze redenen neemt de Raad dan ook aan dat de thans bestreden beslissing een aanvechtbare 

administratieve rechtshandeling is en het beroep hiertegen ontvankelijk is. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enig middel de schending aan van artikel 29 van de Dublin III - verordening, van 

de materiële motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van artikel 47 van het EU-

Handvest. 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“III.1.1. Artikel 51 van het Handvest vereist dat, indien de lidstaten het recht van de Unie ten uitvoer 

brengen, zij de rechten zoals vervat in het Handvest eerbiedigen, de beginselen naleven en de 

toepassing ervan bevorderen overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden. Ook in overweging 39 

van de Dublin lllverordening is bepaald dat de verordening is opgesteld met inachtneming van de 

grondrechten en de beginselen die in het Handvest worden erkend. Deze verordening is volgens deze 

overweging gericht op volledige waarborging van het recht op asiel dat wordt gegarandeerd door artikel 

18 van het Handvest, en van de rechten die worden erkend bij de artikelen 1,4,7, 27 en 47 daarvan. De 

verordening dient dienovereenkomstig te worden toegepast.  

 

Ook het Hof van Justitie (hierna: het Hof) benadrukt dat er geen gevallen kunnen zijn waarin het 

Unierecht geldt zonder dat de door het Handvest gewaarborgde grondrechten toepassing vinden (HvJ 

26 februari 2013, nr. C-617/10, Akerberg, punt 21).  
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Bijgevolg dient artikel 29, lid 2 van de Dublin lll-verordening te worden toegepast met eerbiediging van - 

onder meer - het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zoals bepaald in artikel 47 van het 

Handvest.  

 

III.1.2. Artikel 47 van het Handvest luidt als volgt:  

 

"Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft 

recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde 

voorwaarden.  

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 

termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de 

mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.  

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, 

voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen."  

 

Krachtens deze bepaling heeft eenieder wiens door het Unierecht gewaarborgde rechten en vrijheden 

zijn geschonden, recht op een doeltreffende voorziening in rechte. Dit recht gaat gepaard met de in 

artikel 19, lid 1, tweede alinea van het Verdrag van de Europese Unie (hierna: VEU) vervatte 

verplichting voor de lidstaten om in de nodige rechtsmiddelen te voorzien om daadwerkelijke rechterlijke 

bescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden te verzekeren (HvJ 16 mei 2017, Berlioz 

Investment Fund, C-682/15, punt 44). Krachtens het beginsel van loyale samenwerking dat voortvloeit 

uit artikel 4.3 van het VEU, dienen de nationale overheden, en bij uitbreiding de nationale rechters, 

bovendien rekening te houden met de eenvormige uitlegging die aan het Unierecht wordt gegeven door 

het Hof. Naast de primaire en secundaire Unieregelgeving vormt de rechtspraak van het Hof op die 

manier een volwaardige bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof krachtens de hem bij artikel 267 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleende bevoegdheid geeft aan een 

regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat 

voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en 

toegepast (HvJ 13 januari 2004, Kühne & Heitz NV, nr. C-453/00, § 21).  

 

III.1.3. Het Hof heeft reeds verschillende malen toegelicht dat dit in artikel 47 van het Handvest 

voorziene beginsel van effectieve rechterlijke bescherming van de rechten die de justitiabelen ontlenen 

aan het Unierecht, bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder met name de rechten van 

verdediging, het beginsel van 'equality of arms', het recht op toegang tot de rechter en het recht om zich 

te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen (HvJ 6 november 2012, Otis e.a., C-199/11, punt 

48; HvJ 26 juli 2017, Moussa Sacko, C-348/16, punt 32).  

 

Het gebrek aan motivering van de bestreden beslissing schendt aldus artikel 47 van het Handvest 

aangezien de verzoekende partij daardoor geen mogelijkheid heeft om deze beslissing in concreto te 

betwisten,  

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie vereist de doeltreffendheid 

van de door artikel 47 van het Handvest gewaarborgde rechterlijke toetsing immers dat de 

belanghebbende kennis kan nemen van de gronden waarop het jegens hem genomen besluit is 

gebaseerd, teneinde hem de mogelijkheid te bieden zijn rechten onder zo goed mogelijke 

omstandigheden te verdedigen en met volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij heeft om 

zich tot de bevoegde rechter te wenden, en teneinde deze laatste ten volle in staat te stellen om de 

wettigheid van het betrokken nationale besluit te toetsen (HvJ 15 oktober 1987, Heylens e.a., nr. C-

222/86, punt 15; HvJ 3 september 2008, Kadi en Al Barakaat International Foundation/Raad en 

Commissie, nrs. C-402/05 P en C-415/05 P, punt 337; HvJ 4 juni 2013, ZZ, nr. C-300/11, punt 53; HvJ 

26 april 2018, nr. C-34/17, Eamonn Donnellan t. The Revenu Commissioners, punt 55).  

 

De plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden maakt aldus 

integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van de verdediging. De eerbiediging van de 

rechten van verdediging vormt een fundamenteel beginsel van het Unierecht, en dit beginsel moet ook 

door de overheidsinstanties van alle lidstaten worden geëerbiedigd wanneer zij het recht van de Unie 

ten uitvoer brengen, zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet 

voor (Zie artikel 51 van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 

december 2007, afl. 303. Zie ook HvJ 18 december 2008, C-349/0; HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, punt 38; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., punt 86; HvJ 5 juni 2014, C-146/14 PPU, 

Mahdi, punten 44-46.)  
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In het arrest Boudjlida van het Hof van 11 december 2014, dat de motiveringsplicht als onderdeel van 

het hoorrecht uitlegt, stelt het Hof onder meer in punt 38: "Dat recht om te worden gehoord impliceert 

tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis neemt van de opmerkingen van de betrokkene 

door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken en het besluit 

omstandig te motiveren (zie arresten Technische Universitat Munchen, C-269/90, EU:C:1991:438, punt 

14 en Sopropé, EU:C:2008:746, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en 

concrete wijze te motiveren opdat de betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is 

geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de 

verdediging (arrest M., EU:C:2012:744, punt 88)." (eigen benadrukken).  

 

II.1.4. In het kader van asiel en migratie en meer bepaald de toepassing van de Richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op het 

grondgebied verblijven (de Terugkeerrichtlijn) oordeelde het Hof in het arrest Mahdi van 5 juni 2014 (C-

146/14 PPU, punt 44) dat niet enkel een schriftelijk besluit is vereist bij de vaststelling van de 

inbewaringstelling, maar eveneens bij elk besluit betreffende de verlenging van de bewaring, ook al 

vereist artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn dit niet letterlijk bij de verlenging. Het Hof stelt in punten 45 en 

46 dat de verplichting tot mededeling van motieven vereist is, zowel om de betrokken derdelander de 

mogelijkheid te bieden zijn rechten onder zo goed mogelijke omstandigheden te verdedigen en met 

volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij heeft zich tot de bevoegde rechter te wenden, 

als om deze laatste ten volle in staat te stellen om de controle van de rechtmatigheid van de betrokken 

handeling uit te oefenen. Iedere andere uitlegging zou tot gevolg hebben dat het grondrecht op een 

doeltreffende voorziening in rechte zou worden aangetast (zie eveneens M. MAES en A. WIJNANTS, 

"Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het 

vreemdelingenrecht (Deel 2)", T. Vreemd. 2016, 179-180 en M. MAES en A. WIJNANTS, "Het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht" in X. (ed.), 

10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming, Brugge, die Keure, 

2017, 278-279).  

 

De mogelijkheid tot verlenging van de overdrachtstermijn is geregeld in artikel 29, lid 2 van de Dublin lll-

verordening.  

 

Het Hof heeft, zoals supra toegelicht, reeds duidelijk gesteld dat het verstrijken van de 

overdrachtstermijn van zes maanden (cf. artikel 29, leden 1 en 2 van de Dublin lll-verordening) zonder 

dat een overdracht heeft plaats gevonden, de verantwoordelijkheid voor het behandelen van het 

verzoek om internationale bescherming van rechtswege doet overgaan van de aanvankelijk 

verantwoordelijke lidstaat naar de verzoekende lidstaat (supra Shiri C-201/16, punt 39), zonder dat dit 

dus nog een beslissing of appreciatie vergt.  

 

III.1.5. Wanneer, echter, zoals in casu, de verzoekende lidstaat meent dat er redenen zijn om de 

overdrachtstermijn bij wege van uitzondering te verlengen naar maximaal achttien maanden wegens het 

onderduiken van de betrokken verzoekende partij, dan is het evenwel duidelijk dat de verzoekende 

lidstaat hiertoe een beslissing dient te nemen en een appreciatiebevoegdheid uitoefent. De beslissing 

dat de verzoekende partij is ondergedoken veronderstelt immers dat de bevoegde autoriteiten bepaalde 

feitelijke elementen en/of gedragingen van de verzoekende partij onderzoeken en dat zij beslissen of 

daaruit blijkt dat de verzoekende is ondergedoken. De vaststelling dat de verzoekende partij is 

ondergedoken is dan ook geenszins een directe en voor eenvoudige constatatie vatbare vaststelling, 

doch zij veronderstelt een beslissing met een zekere appreciatiemarge.  

 

Daarom precies is het van belang dat deze beslissing met redenen wordt omkleed teneinde de 

verzoekende partij de mogelijkheid te bieden om met volledige kennis van zaken te beslissen of zij er 

baat bij heeft zich tegen deze beslissing tot de bevoegde rechter te wenden en teneinde ook deze 

rechter ten volle in staat te stellen om zijn controle van de rechtmatigheid van de betrokken handeling uit 

te oefenen.  

 

Uit artikel 26 van de Dublin lll-verordening blijkt dat uitdrukkelijk een schriftelijke beslissing wordt vereist 

voor het overdrachtsbesluit zelf, met name van het besluit om de verzoekende partij over te dragen aan 

de verantwoordelijke lidstaat en van het besluit om zijn verzoek om internationale bescherming niet te 

behandelen. Ook al vereist artikel 29 van de Dublin lll-verordening niet uitdrukkelijk dat een beslissing 

tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit schriftelijk moet worden vastgesteld, 
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is de verzoekende partij naar analogie met het arrest Mahdi van oordeel dat de verplichting om het 

overdrachtsbesluit schriftelijk vast te stellen, ook moet worden begrepen als betrekking hebbend op de 

beslissing betreffende de verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit. Dit in de 

eerste plaats omdat zowel het overdrachtsbesluit als de beslissing tot de verlenging van de 

uitvoeringstermijn een rechtstreekse invloed hebben op het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat, in 

die zin dat bij gebrek aan overdrachtsbesluit of bij gebrek aan verlenging van de overdrachtstermijn de 

Belgische overheden en niet de Italiaanse overheden verantwoordelijk zouden zijn voor het behandelen 

van het verzoek om internationale bescherming. Beide beslissingen hebben dan ook eenzelfde gevolg. 

Bovendien moet de verzoekende partij in beide gevallen de motivering kunnen kennen van het ten 

aanzien van haar vastgestelde besluit (cf. HvJ 5 juni 2014, C-146/14 PPU, Mahdi, punt 44).  

 

Bijgevolg houdt artikel 26 juncto artikel 29, lid 2 van de Dublin lllverordening, in het licht van de rechten 

van verdediging zoals neergelegd in artikel 47 van het Handvest, een verplichting in om de beslissing tot 

het verlengen van de overdrachtstermijn te motiveren in een op schrift gestelde akte om de 

verzoekende partij toe te laten met kennis van zaken de rechtmatigheid te betwisten van een besluit dat 

een rechtstreekse impact heeft op de bepaling van de verantwoordelijke lidstaat.  

 

In casu heeft de verwerende partij echter nagelaten om haar beslissing om de overdrachtstermijn te 

verlengen tot achttien maanden wegens het onderduiken van de verzoekende partij, op schrift te stellen 

en ze met de nodige redenen te omkleden. Zoals hoger reeds werd gesteld, maakt de Engelstalige brief 

van 23 maart 2018 enkel de door artikel 9, lid 2 van de Uitvoeringsverordening 118/2014 

voorgeschreven mededeling uit aan de Italiaanse Dublin Unit van het feit dat de overdrachtstermijn 

wordt verlengd wegens het onderduiken van de verzoekende partij.  

 

III.1.6. Deze loutere mededeling maakt op zich geen beslissing uit, maar betreft enkel de loutere 

kennisgeving van de grond tot verlenging van de overdrachtstermijn aan de aanvankelijk 

verantwoordelijke lidstaat. Er blijkt uit het administratief dossier niet dat de verwerende partij 

voorafgaand aan deze loutere kennisgeving op enige wijze in een op schrift gestelde beslissing heeft 

gemotiveerd waarom zij van oordeel is dat de verzoekende partij is ondergedoken. Ten overvloede kan 

worden opgemerkt dat de verwerende partij, indien zij in deze een geschreven beslissing had genomen, 

deze beslissing overeenkomstig artikel 51/2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet rechtsgeldig aan de 

verzoekende partij had kunnen ter kennis brengen.  

 

Het verzuim om een schriftelijke beslissing te nemen waarbij de feiten worden geduid waarop het 

bestuur zich steunt om vast te stellen dat de verzoekende partij is ondergedoken en om bijgevolg de 

termijn voor overdracht te verlengen naar achttien maanden, schendt derhalve artikel 29, lid 2 van de 

Dublin IIl-verordening juncto artikel 47 van het Handvest.  

 

III.1.7. Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

"§ 2. De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De feiten die deze beslissingen 

rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten. 

Wanneer de in artikel 39/79, § 1, tweede lid, bedoelde beslissingen gebaseerd zijn op feiten die 

beschouwd worden als dwingende redenen van nationale veiligheid wordt in deze beslissingen vermeld 

dat ze gebaseerd zijn op dwingende redenen van nationale veiligheid in de zin van artikel 39/79, §3."  

 

Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de voormelde wetswijziging wordt gesteld dat de 

bepalingen van artikel 62 van de Vreemdelingenwet "ertoe (strekken) sommige procedurele waarborgen 

die aan de vreemdelingen zijn toegekend, te verduidelijken. Het is om die reden dat het opschrift van 

titel III en zijn hoofdstuk I is aangepast." (Parl.St. Kamer, 2016-17, nr. 2215/001, p. 43).  

 

Er wordt tevens verwezen naar het arrest Boudjlida waarin, zoals hoger reeds toegelicht, het Hof uitlegt 

dat de verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren opdat de 

betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, het uitvloeisel vormt van het 

beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging. Het is zodoende duidelijk dat de 

wetgever, met de wijziging van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voor ogen heeft gehad om in de 

Belgische rechtsorde een weerspiegeling op te nemen van het Unierechtelijk beginsel van de 

eerbiediging van de rechten van verdediging, dat onder meer de verplichting omvat om de beslissingen 

te motiveren.  
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Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet betreft een nationaalrechtelijke bepaling die het bestuur ertoe 

verplicht om dergelijke individuele beslissingen met redenen te omkleden en om de feiten die deze 

beslissingen rechtvaardigen te vermelden.  

 

Het is een algemeen in de rechtspraak en in de rechtsleer erkend principe dat formeel motiveren een 

geschrift vereist en dat dus een ongeschreven of impliciete beslissing geen schending kan uitmaken van 

de formele motiveringsplicht (RvS 12 januari 1993, nr. 41.567, JT 1993, 474, noot D. Lagasse; RvS 13 

augustus 2015, nr. 232.042; RvS 15 januari 2016, nr. 233.486; RvS 30 juni 2016, nr. 235.278).  

 

Indien het bestuur uitvoering geeft aan het Unierecht, quod in casu, dan staat dit er echter niet aan in de 

weg dat in overeenstemming met de beginselen van voorrang en volle werking van het Unierecht, deze 

Belgische interne norm betreffende de verplichting tot formele motivering conform het Unierecht moet 

worden uitgelegd. Bijgevolg moet ook artikel 62 van de Vreemdelingenwet worden ingevuld conform de 

toepasselijke bepalingen van de Dublin lll-verordening, de grondrechten die worden beschermd door het 

Handvest en de rechtspraak van het Hof van Justitie (zie G. DEBERSAQUES en M. RYCKASEYS, 

"Vreemdelingenrecht", in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele motivering van 

bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2013, 439).  

 

III.1.8. Gezien de uitlegging door het Hof van Justitie van het grondrecht op een doeltreffende 

voorziening in rechte zoals bepaald in artikel 47 van het Handvest en gelet op de artikelen 26 en 29, lid 

2 van de Dublin lll-verordening blijkt, zoals supra uiteengezet, dat naar analogie met het arrest Mahdi de 

verplichting om het overdrachtsbesluit schriftelijk vast te stellen, waarin de motieven worden uiteengezet 

die deze beslissing rechtvaardigen, ook moet worden begrepen als betrekking hebbend op de beslissing 

betreffende de verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit.  

 

Bijgevolg moet in casu artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet conform het Unierecht worden begrepen 

in de zin dat een schriftelijke beslissing vereist is waarin de feiten worden vermeld die de beslissing 

rechtvaardigen. Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet kan dan immers niet worden uitgelegd op een 

wijze die afbreuk doet aan het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zoals neergelegd in 

artikel 47 van het Handvest.  

 

In het administratief dossier vindt de verzoekende partij nog een verslag van een adrescontrole terug 

dd. 12/02/2018 om 12u07. Dit verslag meldt letterlijk bij de inleiding dat meerdere controles nodig zijn 

alvorens vast te kunnen stellen dat de verzoekende partij niet op het opgegeven adres woont, doch 

vermeldt hierna één controle met vermelding dat de naam van de verzoekende partij op de deurbel 

stond.  

 

Verzoekende partij kan zich niet inbeelden dat dit intern tegenstrijdig document de grondslag van de 

thans bestreden beslissing kan vormen.  

 

In elk geval maakt de bestreden beslissing geenszins duidelijk waarop deze gebaseerd is. Nochtans is 

dit absoluut vereist, gelet op de zekere appreciatiemarge/discretionaire bevoegdheid die de verwerende 

partij heeft om onderduiking vast te stellen. Immers: hoe groter de appreciatiemarge, hoe sterker de 

nood aan motivering. Meer zelfs, de beslissing is in casu in het Engels, wat geen landstaal is. De 

taalwetgeving werd hier eigenlijk tevens geschonden.  

 

Zodoende dient tevens een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet te worden vastgesteld.” 

 

Verzoeker voert samengevat aan dat artikel 29, lid 2 van de Dublin III - verordening moet worden 

toegepast met eerbiediging van het recht op een effectief rechtsmiddel zoals bepaald in artikel 47 van 

het Handvest. Hij wijst erop dat volgens het Hof van Justitie de doeltreffendheid van de door artikel 47 

van het Handvest gewaarborgde rechterlijke toetsing vereist dat de belanghebbende kennis kan nemen 

van de gronden waarop het jegens hem genomen besluit is gebaseerd teneinde hem de mogelijkheid te 

geven zijn rechten zo goed mogelijk te verdedigen en teneinde de rechter ten volle in staat te stellen om 

de wettigheid van het betrokken nationale besluit te toetsen. Hij verwijst hierbij naar pertinente 

rechtspraak van het Hof van Justitie. Terecht stipt verzoeker aan met verwijzing naar het arrest 

Boudjlida dat de verplichting om een besluit voldoende te motiveren de betrokkene in staat moet stellen 

te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, hetgeen een uitvloeisel is van de rechten van 

verdediging. Verzoeker maakt een analogie-redenering met het arrest Mahdi van het Hof van Justitie. In 

dit arrest stelde het Hof van Justitie dat niet enkel het besluit van inbewaringstelling op schrift moet 

worden gesteld, maar eveneens elk besluit betreffende de verlenging van de bewaring, ook al vereist 
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artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn dit niet letterlijk bij de verlenging. Ook artikel 26 van de Dublin III - 

verordening vereist een schriftelijke beslissing voor het overdrachtsbesluit zelf, doch dit is niet letterlijk te 

lezen in artikel 29 van de Dublin III - verordening, aangaande de verlenging van de overdrachtstermijn 

tot 18 maanden. Toch meent verzoeker, naar analogie met het arrest Mahdi dat ook deze verlenging 

van de termijn schriftelijk moet worden vastgesteld omdat zowel het overdrachtsbesluit als de beslissing 

tot verlenging van de overdrachtstermijn een rechtstreekse invloed hebben op het bepalen van de 

verantwoordelijke lidstaat. Immers zowel het niet nemen van het overdrachtsbesluit als het niet nemen 

van een verlengingsbeslissing van de overdrachtstermijn hebben tot gevolg dat de Belgische 

overheden, en niet de Italiaanse, verantwoordelijk zouden zijn voor het behandelen van het 

beschermingsverzoek. Bijgevolg moet verzoeker de motivering kunnen kennen van het ten aanzien van 

hem vastgestelde besluit. Verzoeker stelt dan ook dat artikel 26 iuncto artikel 29, lid 2 van de Dublin III - 

verordening, in het licht van de rechten van verdediging zoals neergelegd in artikel 47 van het Handvest, 

de verplichting inhoudt om ook de beslissing waarbij de overdrachtstermijn wordt verlengd te motiveren 

in een akte.  

 

Verzoeker merkt terecht op dat de gemachtigde in casu heeft nagelaten om de beslissing om de termijn 

te verlengen wegens onderduiken op schrift te stellen en met redenen te omkleden. Anders dan wat 

verweerder voorhoudt kan de Engelstalige brief van 23 maart 2018 niet beschouwd worden als de thans 

bestreden beslissing, aangezien hiermee enkel de gemachtigde heeft voldaan aan de door artikel 9, lid 

2 van de Uitvoeringsverordening 118/2014 voorgeschreven mededeling om de Italiaanse autoriteiten op 

de hoogte te brengen van het standpunt dat volgens hem verzoeker is ondergedoken, zoals verzoeker 

terecht opmerkt. In dit stuk wordt ten overvloede ook enkel gesteld “has absconded”. Hoe de 

gemachtigde tot deze vaststelling komt, blijkt in het geheel niet uit deze Engelstalige brief zodat 

verweerder in de nota niet kan voorhouden dat “uit de motieven van de bestreden beslissing heel 

duidelijk [blijkt] om welke redenen de gemachtigde […] heeft beslist dat [de] overdrachtstermijn diende 

te worden verlengd”. De Raad volgt in deze evenmin dat er sprake zou zijn van een verwachting van 

verzoeker van de “motieven van de motieven”.  

 

Echter, de Raad stelt met verweerder ter zitting wel vast dat verzoeker toch in de mogelijkheid was om 

zijn middel als volgt te finaliseren: “In het administratief dossier vindt de verzoekende partij nog een 

verslag van een adrescontrole terug dd. 12/02/2018 om 12u07. Dit verslag meldt letterlijk bij de inleiding 

dat meerdere controles nodig zijn alvorens vast te kunnen stellen dat de verzoekende partij niet op het 

opgegeven adres woont, doch vermeldt hierna één controle met vermelding dat de naam van de 

verzoekende partij op de deurbel stond. Verzoekende partij kan zich niet inbeelden dat dit intern 

tegenstrijdig document de grondslag van de thans bestreden beslissing kan vormen.” 

 

Ook in de nota stelt verweerder dat uit het administratief dossier blijkt dat nazicht werd gedaan op het 

opgegeven adres van verzoekende partij en door de politiediensten werd vastgesteld dat de naam van 

verzoekende partij niet op de bel was aangeduid en er niemand kon worden aangetroffen op 12 februari 

2018. Om deze redenen werd volgens verweerder in de nota op 23 maart 2018 terecht het besluit 

genomen dat verzoekende partij is ondergedoken, zodat de overdrachtstermijn, in toepassing van artikel 

29 (2) van de Dublin III - verordening verlengd kon worden naar 18 maanden. 

 

De Raad stelt dan ook vast dat verzoeker in casu toch in de mogelijkheid was om, weliswaar met grote 

moeite, de redenen te achterhalen waarom de gemachtigde heeft geoordeeld dat hij was ondergedoken 

en de beslissing heeft genomen de overdrachtstermijn te verlengen tot 18 maanden. Bijgevolg kunnen 

zich vragen gesteld worden bij het belang dat verzoeker in casu heeft bij het eerste onderdeel van zijn 

enig middel zoals supra besproken. 

 

Verzoeker voert dienaangaande wel aan dat niet kan aangenomen worden dat dit document met die 

ene vaststelling van de politie kan volstaan om aan te nemen dat hij als ondergedoken moet worden 

beschouwd. Hij wijst er immers op dat in de inleiding letterlijk wordt vermeld dat meerdere controles 

nodig zijn alvorens te kunnen vaststellen dat verzoeker niet op het opgegeven adres woont, maar toch 

daarna maar een enkele controle werd gedaan met bovendien vermelding dat de naam van verzoeker 

op de deurbel stond. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker hier in wezen een schending aanvoert van de materiële 

motiveringsplicht, nu hij inhoudelijk bekritiseert dat op die grond niet kan aangenomen worden dat hij 

ondergedoken is, zoals ook uit de aanhef van zijn enig middel blijkt.  
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De Raad stelt vast dat in het administratief dossier inderdaad een stuk zit waarbij de gemachtigde op 9 

februari 2018 aan de politie van Ukkel heeft verzocht om op het adres […] te Ukkel na te gaan of 

verzoeker zich daar bevindt. In de inleidende zin staat te lezen “si le/la nommé(e) Y.H., K. né(e) le ]…] 

de nationalité Somalienne n’a pu être intercepté(e) malgré plusieurs contrôles à l’adresse, pouvez-vous 

communiquer au Bureau Sefor les éléments suivants. (eigen benadrukken)”. Verder blijkt dan, zoals 

verzoeker terecht stelt een enkele controle op 12 februari 2018 waarbij de politie heeft genoteerd « nom 

sur la sonnette // pas de réponse”. Anders dan wat verweerder in de nota stelt, was de naam dus wel 

degelijk openlijk kenbaar gemaakt op de deurbel. Bovendien blijkt inderdaad dat ondanks de duidelijke 

verwijzing naar meerdere adrescontroles, de politie maar een enkele keer is langsgegaan op 12 februari 

2018 om 12u07. De Raad volgt verzoeker dat bezwaarlijk op basis van een enkele adrescontrole 

waarbij verzoeker zich niet thuis bevond, op een document dat duidelijk aanspoort tot meerdere 

controles, kan aangenomen worden dat dit op redelijke wijze zou volstaan om aan te nemen dat die ene 

vaststelling de grondslag kan vormen voor de verlenging van de termijn tot 18 maanden wegens 

onderduiken.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangenomen. 

 

Dit onderdeel van het enig middel is gegrond. Nu dit onderdeel van het enig middel gegrond is, leidt dit 

tot de nietigverklaring van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging om de overdrachtstermijn naar 18 maanden te verlengen 

op basis van artikel 29.2 van de Dublinverordening. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging “om de overdrachtstermijn naar 18 maanden te verlengen op basis van artikel 29.2 

van de Dublinverordening” wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien februari tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


