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 nr. 223 525 van 2 juli 2019 

in de zaak RvV X IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM 

Berckmansstraat 89 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 21 juni 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 22 mei 2018, tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Gezien titel Ibis, 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 15 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VAN CUTSEM, die 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 Ethiopische nationaliteit te zijn, geboren in1985. 

 

Op 7 december 2017 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in. 

 

Uit dactyloscopisch onderzoek bleek dat de Oostenrijkse consulaire diensten te Addis Abeba verzoeker 

op 23 juli 2017 een visum verstrekten. Het visum was geldig voor een verblijf van 6 dagen tussen 6 

augustus 2017 en 26 augustus 2017. 

Op 7 december 2017 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, nopens de aan het 

verzoek om internationale bescherming ten grondslag liggende motieven en in het kader van de 
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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 26 februari 2018 richtte de gemachtigde een overnameverzoek aan de Oostenrijkse instanties.  

 

Op 7 maart 2018 stemde Oostenrijk in met het overnameverzoek, op grond van artikel 12.4 van de 

Dublin  III-verordening. 

 

Op 22 mei 2018 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging vervolgens een beslissing houdende de weigering van verblijf met 

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

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

 

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

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

die verklaart te heten; 

 

naam : T. B. voornaam : B. geboortedatum : […]1985 geboorteplaats : A. A. nationaliteit: Ethiopië 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

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

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

2013. 

De heer T. B., verder de betrokkene, die staatsburger van Ethiopië van Oromo-afkomst verklaart te zijn, 

bood zich op 30.11.2017 bij onze diensten aan. Daarbij drukte hij de wens uit een verzoek voor verzoek 

voor internationale bescherming in te dienen. Op 07.12.2017 diende hij een verzoek voor internationale 

bescherming in. Hij legde daarbij geen documenten voor. 

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

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

diensten te Addis Abeba (Ethiopië) de betrokkene op 23.07.2017 een visum verstrekten. Het visum was 

geldig voor een verblijf van 6 dagen tussen 06.08.2017 en 26.08.2017. 

De betrokkene werd gehoord op 07.12.2047 en verklaarde dat hij in augustus 2017 van Ethiopië naar 

Oostenrijk vloog met zijn paspoort en een door de Oostenrijkse instanties verstrekt visum. Hij reisde per 

trein meteen door naar Oostenrijk, waar hij een tijdlang in Calais verbleef alvorens naar België te 

komen. Hij voegde toe dat hij zijn paspoort in Wenen verloor. 

De betrokkene verklaarde gehuwd te zijn. Zijn echtgenote en hun 2 kinderen verblijven in Ethiopië. Hij 

stelde geen in België verblijvende familieleden te hebben en maakte verder melding van een in het 

Verenigd Koninkrijk verblijvend familielid (nicht). 

De betrokkene stelde dat hij aanvankelijk naar het Verenigd Koninkrijk wilde reizen maar uiteindelijk 

besloot bescherming te vragen in België omdat België het middelpunt van Europa is. Hij uitte geen 

expliciet verzet tegen een behandeling van zijn verzoek voor internationale bescherming door de 

Oostenrijkse instanties maar stelde te verkiezen dat de Belgische instanties zijn verzoek onderzoeken. 

Op 26.02.2018 werd een verzoek voor overname gericht aan de Oostenrijkse instanties, die op 

07.03.2018 met toepassing van artikel 12(4) van Verordening 604/2013 instemden met de behandeling 

van het verzoek van de betrokkene. 

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

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

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

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

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat 
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opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat 

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

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

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

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

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

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

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

van Verordening 604/2013. 

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

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat verzoekers voor internationale 

bescherming, na overdracht aan die lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest 

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

elke schending van een grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de 

verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 

343/2003. Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers voor internationale 

bescherming mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van 

Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen 

met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers voor internationale bescherming in die lidstaat aannemelijk 

maken dat de verzoeker voor internationale bescherming door overdracht aan die lidstaat een risico 

loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te 

onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen leiden tot een reëel risico op 

blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete 

feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan Oostenrijk een reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De betrokkene stelde te verkiezen dat de Belgische instanties zijn verzoek behandelen. Hieromtrent 

merken we op dat Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen vastlegt ter bepaling van de 

verantwoordelijke lidstaat wat de vrije keuze van de verzoeker voor internationale bescherming uitsluit. 

De enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven vormt dan ook geen grond voor de 

toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

De betrokkene bracht verder geen elementen aan die volgens hem in geval van een overdracht aan 

Oostenrijk wijzen op een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zijn van 

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

De Oostenrijkse instanties stemden met toepassing van artikel 12(4) van Verordening 604/2013 in met 

de behandeling van het door de betrokkene in België ingediende verzoek tot internationale 

bescherming. Dit betekent dat de betrokkene na overdracht aan Oostenrijk een verzoek tot 

internationale bescherming zal kunnen indienen. De Oostenrijkse instanties zullen de betrokkene niet 

verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van zijn verzoek. 

Ze zal gemachtigd zijn te verblijven in Oostenrijk in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale 

bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang krijgen. 

Oostenrijk ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot 

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

Oostenrijk het beginsel van non-refoulement alsmede de verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Oostenrijk onderwerpt beschermingsverzoeken aan een 

individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, 

die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om 
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aan te nemen dat de Oostenrijkse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake 

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

vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Verder kent 

Oostenrijk onafhankelijke beroepsinstanties voor afgewezen verzoeken en beslissingen inzake detentie 

en verwijdering. 

De situatie van verzoekers voor internationale bescherming in Oostenrijk werd de voorbije jaren belicht 

in een rapport van "European Council on Refugees and Exiles" (ECRE; Minos Mouzourakis en Caoimhe 

Sheridan/'Navigating the maze : structural barriers to accessing protection in Austria", up-to-date tot 

december 2015, verder ECRE-rapport genoemd, een kopie wordt toegevoegd aan het administratief 

dossier) en in een recent geactualiseerd rapport van het onder meer mede door ECRE gecoördineerde 

project "Asylum Information 'Database " (Anny Knapp, "Asylum Information Database - Country Report - 

Austria", laatste update op 21.03.2018, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie wordt toegevoegd aan 

het administratief dossier). 

Het ECRE-rapport, de neerslag van een "fact-finding mission" tussen 30.11.2015 en 02.12.2015, maakt 

gewag van belemmeringen op het vlak van toegang tot de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming en meer bepaald bij de registratie en van problemen op het vlak van 

opvang. In een passage met betrekking tot personen die aan Oostenrijk werden overgedragen onder de 

bepalingen van Verordening 604/2013, wordt gesteld dat deze personen niet anders worden behandeld 

dan personen, die een verzoek indienden in Oostenrijk (pagina 26, " Insight from the situation on the 

ground and from the experience of NGOs suggests that persons returning to Austria under the Dublin 

Regulation would not be treated more or less preferentially than other applicants in the country"). Toch 

stellen de auteurs dat gelet op wat zij algemene tekortkomingen noemen men kan aanvoeren dat aan 

Oostenrijk overgedragen personen risico lopen op een onredelijke vertraging op het vlak van registratie 

en op behoeftigheid (pagina 26, "In any case, given the general deficiencies in access to the procedure 

and reception conditions documented in Chapter II and Chapter III, it is arguable that Dublin returnees 

would run risks of destitution and undue delays with regard to registering an asylum application in 

Austria"). We wensen de nadruk te vestigen op het feit dat hier duidelijk gesteld wordt dat er een risico 

zou kunnen bestaan en het rapport niet aannemelijk maakt dat daadwerkelijk over frequente en 

systematisch voorkomende gevallen gaat. Wat de toegang tot de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming betreft wordt in het AIDA-rapport uitdrukkelijk gesteld dat personen, die 

voorafgaand aan een verzoek in een andere lidstaat internationale bescherming vroegen in Oostenrijk 

en wiens aanvraag in Oostenrijk nog niet het voorwerp was van een beslissing zonder problemen 

opnieuw toegang krijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming indien hun 

overdracht plaats vindt binnen twee jaar na het verlaten van Oostenrijk (pagina 40 : Asylum seekers 

returning to Austria under the Dublin Regulation, and whose claim is pending a final decision, do not 

face obstacles if their transfer takes place within two years after leaving Austria"). Het rapport maakt 

geen gewag van problemen die personen, die nog geen verzoek voor internationale bescherming in 

Oostenrijk indienden, na overdracht qua toegang tot de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming, zouden ondervinden. 

Wat de opvangfaciliteiten betreft meldt het AIDA-rapport dat de omstandigheden in de verschillende 

opvangstructuren variëren, maar dat de omstandigheden algemeen verbeterden door de afname van 

het aantal op te vangen personen (pagina 73). 

We merken op dat bovenvermelde bronnen kritische bemerkingen plaatsen bij bepaalde aspecten van 

de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvang in Oostenrijk, waarbij het 

ECRE-rapport verder gaat dan het AIDA-rapport en gewag maakt van algemene tekortkomingen 

("general deficiencies"). We zijn echter van oordeel dat deze tekortkomingen niet kunnen worden 

gelijkgesteld met een systemisch en structureel falen en bezwaarlijk kan worden gesteld dat de 

Oostenrijkse instanties algeheel falen in het bieden van opvang en bijstand en het toegang verlenen tot 

de procedure tot het bekomen van internationale bescherming. Bovenvermelde bronnen nopen niet tot 

het besluit dat de procedure voor het bekomen van internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen in Oostenrijk dermate structurele tekortkomingen vertonen waardoor personen die 

in het kader van Verordening 604/2013 aan Oostenrijk worden overgedragen per definitie een reëel 

risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt 

betreffende bepaalde aspecten is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen. 

De betrokkene stelde tijdens het verhoor dd. 07.12.2017 in goede gezondheid te verkeren. 

We merken op dat de betrokkene tot heden in het kader van zijn verzoek voor internationale 

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

redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Oostenrijk zouden verhinderen of dat redenen 

van gezondheid in geval van een overdracht een reëel risico impliceren op een schending van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest 
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Er werden geen elementen aangevoerd die leiden tot het besluit dat in geval van de betrokkene sprake 

is van een uit een ernstige mentale of lichamelijke aandoening volgend reëel en bewezen risico op een 

aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de betrokkene in geval 

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

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

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

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

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

Verordening 604/2013. 

De Oostenrijkse instanties worden ten minste 5 dagen vooraf ingelicht over de overdracht van de 

betrokkene. We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in 

Oostenrijk niet van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat de betrokkene in 

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

verkrijgen. 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de betrokkene door een 

overdracht aan Oostenrijk een reëel risico loopt op blootstelling aan omstandigheden, die een inbreuk 

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

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

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

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

verzoek voor internationale bescherming, dat aan de Oostenrijkse autoriteiten toekomt met toepassing 

van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 12(4) van Verordening 604/2013. 

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

binnenkomstdocumenten. 

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

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

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

bij de bevoegde Oostenrijkse instanties.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad wijst erop dat het niet ter discussie staat dat de Oostenrijkse autoriteiten op 7 maart 2018 

aangaven verantwoordelijk te zijn voor de behandeling van het internationaal beschermingsverzoek van 

verzoeker en het overnameverzoek van de gemachtigde inwilligden.  

 

Artikel 29 van de Dublin  III-verordening, bepaalt:  

 

“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.” 

 

Artikel 29, 2 van de Dublin  III-verordening bepaalt verder: 

 

“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 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.”  

 

Uit deze bepaling in samenlezing met artikel 42 van de Dublin III-verordening blijkt dat de termijn van 

zes maanden in principe was verstreken op 8 september 2018. Minstens is het onmiskenbaar dat de 

termijn van overdracht van zes maanden zoals deze in beginsel geldt, thans is verstreken zonder dat 

blijkt dat een overdracht heeft plaatsgevonden. 

 

Naar aanleiding van de oproepingsbrief waarbij beide partijen werden uitgenodigd om, met toepassing 

van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet, alle inlichtingen en bescheiden over te maken met 

betrekking tot de actuele situatie van verzoeker die mogelijk een gevolg kunnen hebben voor de 
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behandeling van huidig beroep, heeft verweerder voorafgaand aan de terechtzitting nog bijkomende 

informatie overgemaakt. Hieruit blijkt dat de gemachtigde aan de Dublindienst van Oostenrijk op 22 juni 

2018 een schrijven heeft gericht waarin hij de Oostenrijkse instanties meedeelt dat de 

overdrachtstermijn op grond van artikel 29.2 van de Dublin III-verordening moet verlengd worden tot 18 

maanden omdat verzoeker ondergedoken zou zijn.  

 

Ter zitting vond bijgevolg een tegensprekelijk debat plaats aangaande de rechtmatigheid van de 

verlenging van de overdrachtstermijn. Of verzoeker kan beschouwd worden als “ondergedoken” moet in 

het licht van het arrest Jawo t. Duitsland van 19 maart 2019 in de zaak C-163/17 beoordeeld worden.  

 

Zoals blijkt uit het arrest Jawo, bestaat een weerlegbaar vermoeden dat indien verzoeker de hem 

toegekende woonplaats heeft verlaten, zonder de bevoegde nationale autoriteiten op de hoogte te 

brengen van zijn afwezigheid, hij in principe als ondergedoken mag worden beschouwd.  

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker in een schrijven van 20 juni 2018 de 

gemachtigde op de hoogte heeft gebracht van het feit dat hij het opvangcentrum van Arendonk heeft 

verlaten en dat hij zijn nieuw adres te Ottignies hierin meedeelt. Er blijkt eveneens uit een stempel op dit 

document dat dit aangetekend is verstuurd aan de gemachtigde op 22 juni 2018. Dat is dezelfde dag als 

de dag waarop de gemachtigde aan de Oostenrijkse instanties meedeelden dat verzoeker was 

ondergedoken. Uit deze gang van zaken blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken onmogelijk op de 

hoogte kon zijn van het nieuw adres op de dag dat hij de Oostenrijkse instanties van het onderduiken op 

de hoogte bracht. Bijgevolg kan het in casu niet tijdig op de hoogte brengen van de gemachtigde, geen 

aanleiding geven tot de vaststelling dat de gemachtigde die dag ten onrechte heeft kenbaar gemaakt 

aan Oostenrijk dat verzoeker was ondergedoken. 

 

Het arrest Jawo voorziet evenwel een aantal belangrijke nuances op dit vermoeden van onderduiken, 

met name dat de verzoeker moet geïnformeerd worden over de verplichting de instanties op de hoogte 

te brengen van zijn afwezigheid, dat de betrokken verzoeker de mogelijkheid behoudt om aan te tonen 

dat er geldige redenen waren om de autoriteiten niet (tijdig) in te lichten over zijn afwezigheid en dat hij 

de mogelijkheid behoudt aan te tonen dat hij niet de bedoeling had om zich te onttrekken aan die 

autoriteiten. Hierop gaat de raadsvrouw evenwel in het geheel niet in ter zitting. Ze stelt wel dat de 

motieven haar niet bekend zijn waarom de gemachtigde van oordeel is dat verzoeker is ondergedoken. 

Het blijkt evenwel uit het schrijven van verzoeker zelf dat hij het opvangcentrum in Arendonk had 

verlaten zodat niet dienstig kan betwist worden dat de gemachtigde zich hierop steunde. 

 

Bijgevolg kan niet vastgesteld worden dat wegens het verstrijken van de termijn van zes maanden 

België van rechtswege de verantwoordelijke lidstaat zou geworden zijn (HvJ 25 oktober 2017, Shiri, C 

201/16, § 30 en 34; HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland, C-163/17, § 52) en behoudt verzoeker aldus 

zijn belang bij onderhavig beroep. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert de schending aan van de motiveringsplicht, meer bepaald van de artikelen 2 en 3 van 

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

Vreemdelingenwet, van artikel 3(2), tweede en derde lid van de Dublin III-verordening, van artikel 3 van 

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van de artikelen 1, 4, 6, 7, 15, 18 en 19 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: het Handvest) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij voert ook een manifeste 

beoordelingsfout aan. 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“III.l. Motivering van de bestreden beslissing 

 

Verwerende partij meent dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming bij Oostenrijk ligt, op grond van artikel 51/5 van de Wet van 15 december 

1980 en van artikel 12(4) van de Verordening 604/2013 van 26 juni 2013. 

 

Verwerende partij merkt op dat verzoeker geen elementen opwierp die wijzen op een reëel risico dat hij 

in geval van overdracht naar Oostenrijk in een situatie zou belanden die strijdig is met artikel 3 van het 
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Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) of van artikel 

4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest). 

 

De instemming van de Oostenrijkse autoriteiten met de overname van verzoeker impliceert volgens 

verwerende partij dat verzoeker in Oostenrijk een verzoek tot internationale bescherming zal kunnen 

indienen en dat hij in tussentijd in Oostenrijk zal kunnen verblijven en er de door de wet voorziene 

bijstand en opvang zal krijgen. De instemming betekent volgens verwerende partij eveneens dat de 

Oostenrijkse instanties de betrokkene niet zullen verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van zijn verzoek om internationale bescherming. 

 

Verwijzend naar de uitspraken C-411/10 en C-439/10 van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

vervolgt verwerende partij dat er, op basis van het feit dat Oostenrijk partij is bij de Conventie van 

Genève van 1951 en bij het EVRM, van kan worden uitgegaan dat Oostenrijk het beginsel van non-

refoulement alsook de andere verplichtingen uit beide verdragen nakomt. Verwerende partij stelt in deze 

context vast dat Oostenrijk de beschermingsverzoeken individueel onderzoekt en internationale 

bescherming toekent wanneer de betrokkene aan de door de wet voorziene voorwaarden voldoet, en 

dat tegen afgewezen verzoeken en beslissingen inzake detentie en verwijdering beroep openstaat bij 

onafhankelijke beroepsinstanties. Verwerende partij leidt hieruit af dat er "geen enkele aanleiding is om 

aan te nemen dat de Oostenrijkse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake 

de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, niet zou 

respecteren". 

 

Bij de beoordeling van de situatie van verzoekers om internationale bescherming in Oostenrijk baseert 

verwerende partij zich op twee rapporten: het ECRE-rapport “Navigating the maze: structural barriers to 

accessing protection in Austria" (hierna "ECRE-rapport genoemd", bijgewerkt tot december 2015) en het 

AID A-rapport 'Asylum Information Database — Country Report — Austria" (hierna AIDA-rapport 

genoemd, bijgewerkt tot 21 maart 2018). 

 

Verwerende partij haalt zelf een heel aantal kritiekpunten aan die naar voor komen in de gebruikte 

informatiebronnen, en dan vooral in het ECRE-rapport. Zo stelt de bestreden beslissing dat beide 

rapporten zich kritisch opstellen ten opzichte van de bepaalde aspecten betreffende de (toegang tot de) 

procedure voor het bekomen van internationale bescherming en ten opzichte van de opvang in 

Oostenrijk, en dat het ECRE-rapport zelfs spreekt van "general deficiencies". Het ECRE-rapport wijst 

erop, zo staat in de bestreden beslissing te lezen, dat men gezien de algemene tekortkomingen wat 

betreft de toegang tot de procedure en de opvang van asielzoekers kan stellen dat aan Oostenrijk 

overgedragen personen risico lopen op behoeftigheid en. op onredelijke vertragingen op vlak van 

registratie. 

 

Verwerende partij werpt hiertegen op dat het ECRE-rapport slechts spreekt van een "risico", en dat het 

rapport niet aannemelijk maakt dat het om frequente en systematische gevallen gaat. Ze merkt 

bovendien op dat het AIDA-rapport inzake de opvangfaciliteiten verklaart dat de situatie verschilt al 

naargelang de voorziening, maar dat de omstandigheden algemeen verbeterden door de afname van 

het aantal op te vangen personen. 

 

Wat de behandeling van aan Oostenrijk overgedragen personen betreft, stelt verwerende partij: 

- dat deze personen niet anders beoordeeld worden dan personen die in Oostenrijk een verzoek tot 

bescherming indienden (ECRE-rapport); 

- dat deze personen, wanneer die eerder al een verzoek tot bescherming indienden in Oostenrijk en 

hierover nog geen beslissing genomen is, zonder problemen opnieuw toegang krijgen tot de procedure 

tot het bekomen van internationale bescherming, voor zover hun overdracht plaatsvindt binnen twee jaar 

nadat zij Oostenrijk verlaten hebben (AIDA-rapport); 

- dat het AIDA-rapport geen gewag maakt van specifieke problemen betreffende de toegang tot de 

procedure van overgedragen personen die nog niet eerder een verzoek tot bescherming hadden 

ingediend in Oostenrijk. 

 

Op basis van deze informatie en overwegingen concludeert verwerende partij: 

"We zijn echter van oordeel dat deze tekortkomingen niet kunnen worden gelijkgesteld met een 

systemisch en structureel falen en bezwaarlijk kan worden gesteld dat de Oostenrijkse instanties 

algeheel falen in het bieden van opvang en bijstand en het toegang verlenen tot de procedure tot het 

bekomen van internationale bescherming.- Bovenvermelde bronnen nopen niet tot het besluit dat de 

procedure voor het bekomen van internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen in 
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Oostenrijk dermate structurele tekortkomingen vertonen waardoor personen die in het kader van 

Verordening 604/2013 aan Oostenrijk worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op 

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

van het EU-Handvest. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde 

aspecten is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen. " 

 

III.2. Schending van de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel en manifeste beoordelingsfout 

bij de beoordeling van de informatie over de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor 

asielzoekers in Oostenrijk 

 

Verzoeker is van oordeel dat verwerende partij ten onrechte concludeert dat uit de geciteerde bronnen 

niet kan worden afgeleid dat sprake is van systemische en structurele tekortkomingen op het vlak van 

de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en van de onthaal - en 

opvangvoorzieningen in Oostenrijk. 

 

0.i. leidt een analyse van de in de bestreden beslissing geciteerde AIDA- en het ECRE-rapporten wel 

degelijk tot de conclusie dat in Oostenrijk sprake is van structurele tekortkomingen in de asielprocedure 

die ertoe leiden dat een overdracht aan Oostenrijk verzoeker zou blootstellen aan een ernstig risico van 

schending van zijn grondrechten vervat in het EU-Handvest. Bovendien moet rekening worden 

gehouden met de recent gewijzigde omstandigheden in Oostenrijk, waar sinds eind 2017 een coalitie 

van conservatieven en extreemrechts als regering zetelt. Deze regering heeft alvast aangekondigd het 

asielsysteem grondig te willen hervormen en verstrengen, en heeft via enkele recente voorstellen daad 

bij het woord gevoerd. 

 

1. Tekortkomingen in de huidige Oostenrijkse asielprocedure 

 

Vooreerst ondervinden verzoekers om internationale bescherming aanzienlijke moeilijkheden om 

toegang te krijgen tot de Oostenrijkse asielprocedure. Zo moeten zij na de indiening van hun verzoek 

vaak maandenlang wachten voor ze voor een eerste interview (Erstbefragung) uitgenodigd worden. 

Hoewel dit eerste interview in theorie door de politiediensten zou moeten worden uitgevoerd op het 

ogenblik dat de asielzoeker zijn verzoek tot internationale bescherming indient, blijkt uit de fact-finding 

mission van ECRE dat de politiediensten dit interview niet afnemen. Tot op het ogenblik van dat eerste 

interview beschikken asielzoekers niet over documenten die hun status van verzoeker om internationale 

bescherming bevestigen, en zolang hebben zij geen toegang tot de basisvoorzieningen (ECRE-rapport, 

p. 13). Oostenrijk schendt hiermee onder meer artikel 5 van Richtlijn 2013/32/EU. 

 

Het ECRE-rapport concludeert dat de vertragingen in de toegang tot de Oostenrijkse asielprocedure, in 

combinatie met de priorisering van uitgaande Dublin-procedures, verzoekers om internationale 

bescherming in een "state of prolonged legal limbo" brengt, en dat "these deficiencies are liable to 

deprive refusees from real and effective enjoyment of the fundamental right to asylum as well as their 

rights under the recast Reception Conditions Directive" (ECRE-rapport, p. 26, eigen onderlijning). 

 

Eveneens problematisch is de systematische vrijheidsbeneming van asielzoekers die bij de 

politiediensten hun verzoek om internationale bescherming indienen. Zonder aanhoudingsbevel worden 

deze personen tot 48 uur van hun vrijheid beroofd. De wettelijke basis hiervoor, de Aliens Police Act, 

staat deze administratieve vrijheidsbeneming onder meer toe wanneer een terugkeerprocedure of 

deportatie verzekerd moeten worden en er een risico op onttrekking bestaat. Artikel 76(3) van de Aliens 

Police Act bevat een niet-limitatieve lijst van criteria om het risico op onttrekking te bepalen. Door de 

brede en ongelimiteerde reikwijdte van deze bepaling beschikken de autoriteiten over een 

ongeoorloofde discretionaire bevoegdheid om tot detentie over te gaan (AIDA-rapport, p. 87 en ECRE-

rapport, p. 14-15). Het is duidelijk dat deze systematische detentie van verzoekers om internationale 

bescherming een ernstige schending van hun persoonlijke vrijheid inhoudt, en daarom een schending 

van artikel 6 EU-Handvest is. 

 

Beide rapporten spreken ook van ernstige tekortkomingen op het vlak van juridische bijstand van 

verzoekers om internationale bescherming tijdens de asielprocedure. Uit een recente survey van het 

Mixed Migration Platform1 blijkt dat amper de helft van de verzoekers tijdens hun procedure toegang 

hebben gehad tot juridisch advies. Een van de meest genoemde redenen hiervoor is het gebrek aan 

informatie over het bestaan van en de toegang tot juridische dienstverlening. 
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In eerste aanleg wordt juridisch advies geleverd in zijkantoren van de asielinstanties zelf, die erg moeilijk 

bereikbaar zijn voor asielzoekers die zich in afgelegen centra bevinden. Nog frappanter is het dat de 

organisaties die de asielzoekers juridisch advies verlenen in feite gecontracteerd worden door de 

overheid en eveneens in samenwerking met de overheid werken (0. Als gevolg daarvan moeten de 

adviesverleners de asielzoekers o.a. verplicht informeren over projecten van vrijwillige terugkeer (AID A-

rapport, p. 26). Het AID A-rapport stelt dat de organisaties die juridisch advies verlenen over het 

algemeen niet erg geëngageerd zijn in de bescherming van de rechten van asielzoekers. Asielzoekers 

worden tijdens hun interview(s) in eerste'aanleg'niet vergezeld door een raadsman. 

 

Na een negatieve beslissing kunnen verzoekers om internationale bescherming in principe beroep doen 

op juridisch advies en juridische bijstand door NGO's (op private advocaten kan dit slechts op eigen 

kosten). Ze hebben niet de keuze door welke NGO zij willen worden geadviseerd of bijgestaan. De 

adviesverleners in deze NGO's dienen geen advocaten te zijn. De vergoeding voor de juridische bijstand 

van asielzoekers is erg laag en vermindert bovendien wanneer een welbepaald aantal personen 

bijgestaan wordt, waardoor sommige NGO's adviesvragen afwijzen om onder dit aantal te blijven. Het is 

duidelijk dat al deze zaken een erg negatieve impact hebben op de toegang tot en de kwaliteit van de 

juridische bijstand. 

Oostenrijk schendt hierdoor onder meer de artikels 19,20 en 22 van Richtlijn 2013/32/EU. 

 

2. Problemen met de huidige opvangvoorzieningen en -voorwaarden 

 

Om beroep te kunnen doen op de sociale voorzieningen in Oostenrijk, moeten verzoekers om 

internationale bescherming onder het Basic Care-systeem vallen. 

 

Het AIDA-rapport haalt meteen een eerste probleem aan met betrekking tot de toegang tot dit systeem, 

nl. het feit dat men hier pas toegang toe krijgt wanneer men officieel geregistreerd is als verzoeker om 

internationale bescherming. Dit is in Oostenrijk evenwel pas het geval wanneer het verzoek door de 

instanties officieel geregistreerd is (dit is niet op het moment van het verzoek zelf) en wanneer de 

asielinstanties vervolgens instructies hebben gegeven aan de public security officer over de te nemen 

stappen. Door deze beperking schendt Oostenrijk artikel 17(1) van richtlijn 2013/33/EU. 

 

Een andere beperking, die verzoekende partij rechtstreeks dreigt te treffen, is het feit dat verzoekers om 

internationale bescherming die in Oostenrijk aankomen met een visum uitgesloten worden van het Basic 

Care-systeem omwille van het feit dat zij bij het verkrijgen van hun visum aan de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen moesten voldoen. Deze beperking wordt strikt toegepast (AIDA-rapport, p. 

64). 

 

Ook aan Oostenrijk overgedragen verzoekers om internationale bescherming ondervinden 

moeilijkheden om toegang te krijgen tot het Basic Caz-e-systeem. Niet zelden dienen zij bij gebrek aan 

plaats in de transit-zone van het vliegveld te blijven, in een gesloten centrum, in afwachting tot hun 

toegang tot basic care (AIDA-rapport, p. 64). 

 

Verzoeker, die met een visum (type C, kort verblijf) naar Oostenrijk gereisd is, dreigt dan ook buiten het 

opvangsysteem terecht te komen, waardoor hij een ernstig risico loopt om in  Oostenrijk zonder enige 

ondersteuning te blijven. Naast een gebrek aan huisvesting en andere materiële ondersteuning 

impliceert de uitsluiting van de basic care dat verzoekende partij slechts beroep zou kunnen op 

spoedeisende medische zorgen en essentiële behandelingen (al is ook toegang tot die essentiële zorg 

in de praktijk erg moeilijk, zo stelt het AIDA-rapport vast (P- 77-78)). , 

 

Er is bovendien een ernstig tekort aan gespecialiseerde hulp voor getraumatiseerde verzoekers om 

internationale bescherming en aan zorg en behandeling voor psychische problemen, waardoor 

asielzoekers in Oostenrijk maanden tot zelfs een jaar moet wachten om in aanmerking te komen voor 

psychotherapie (AIDA-rapport, p. 78). Dit is in strijd met de verplichting van artikel 19(2) van richtlijn 

2013/33/EU. 

 

In het geval van verzoekende partij is deze situatie absoluut problematisch, aangezien uit een rapport 

van zijn psycholoog, B. L., d.d. 28 mei 2018 (stuk 3) blijkt dat verzoeker ernstig depressief is als gevolg 

van een posttraumatisch stress-syndroom. Als gevolg van een langdurige geïsoleerde opsluiting in het 

donker lijdt verzoekende partij aan ernstige gezichtsproblemen en hoofdpijnen. Hij bevindt zich in een 

algemene staat van angst die zich uit in verschillende fobieën. Verzoekende partij heeft ernstige 

slaapproblemen als gevolg van nachtmerries over vervolging en moord. Mevrouw L. concludeert dat 
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verzoekende partij nood heeft aan een verderzetting van zijn psychotherapeutische behandeling, en 

zelfs nood heeft aan psychiatrische behandeling. De behandeling van zijn slaapproblemen is bovendien 

essentieel voor zijn algemene gezondheidstoestand. 

 

Verzoekers psychische problemen zijn mogelijk het gevolg van de folteringen waaraan hij twee jaar 

geleden in zijn land van herkomst onderworpen zegt te zijn. Hij werd tot tweemaal toe gearresteerd, 

onder meer vanwege zijn sympathieën voor de oppositie in Ethiopië. Tijdens zijn arrestatie werd hij 

onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in een politiecel en werd hij geslagen. Het medisch 

verslag van dokter V. stelt verschillende littekens op het hoofd en het been van verzoeker en een 

verplaatsing van zijn tand vast (stuk 4). 

 

In het licht van de ernstige psychische problemen waarmee verzoekende partij te kampen heeft en van 

de onbeschikbaarheid van de nodige behandeling in Oostenrijk, zou een overdracht aan Oostenrijk 

impliceren dat verzoeker verstoken blijft van de door zijn psycholoog noodzakelijk geachte behandeling, 

met ernstige gevolgen voor het psychisch en algemeen welzijn van verzoeker als gevolg. 

 

3. Andere problemen waarmee verzoekers en verkrijgers van internationale bescherming in Oostenrijk 

te kampen hebben 

 

De beschikbare informatie duidt eveneens op problemen inzake de toegang tot de arbeidsmarkt en de 

mogelijkheden tot familiehereniging voor verzoekers van internationale bescherming. 

 

Hoewel asielzoekers in theorie toegang hebben tot de arbeidsmarkt vanaf drie maanden na de 

registratie van hun verzoek om internationale bescherming, is die toegang onderhevig aan ernstige 

beperkingen. Zo kunnen zij pas solliciteren voor een vacante betrekking voor zover deze vacature niet 

Oostenrijkse kandidaten of EU-migranten ingevuld wordt2. Deze beperkingen staan op gespannen voet 

met artikel 15(2) richtlijn 2013/33/EU. 

 

Een wetswijziging in juni 2016 heeft de mogelijkheden en de voorwaarden tof familiehereniging 

aanzienlijk verstrengd. Zo moeten de verzoekers zelf instaan voor de kosten die gemaakt moeten 

worden om de familiebanden aan te tonen. Bovendien bestaan zeer strikte en korte termijnen om het 

verzoek tot familiehereniging in te dienen. Deze al te korte termijnen zijn onderhevig aan kritiek van 

NGO's (AIDA-rapport, p. 102) en staan op gespannen voet met het recht op eerbiediging van het 

gezinsleven, gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 7 EU-Handvest. 

 

4. Verdere verstrenging van de Oostenrijkse asielsysteem 

 

In Oostenrijk is al een hele tijd een tendens merkbaar in de richting van een verstrenging van de 

asielprocedure en van de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming. Deze 

tendens uit zich in verschillende voorstellen tot wijziging (lees: verstrenging) van de asielwetgeving, 

wijzigingen die ernstige vragen doen rijzen naar hun conformiteit met de Europese richtlijnen en de 

fundamentele grondrechten. 

 

Zo plaatste ECRE vorig jaar ernstige vraagtekens bij een voorstel tot beperking van de 

bewegingsvrijheid van asielzoekers in Oostenrijk: 

"After passing the admissibility procedure, an asylum seeker may be ordered by the Federal Agency for 

Immigration and Asylum (BFA) to reside in a specific place for reasons of public interest or public order, 

or for the rapid processing and effective monitoring of the asylum application. The proposal specifies 

that an individual's compliance with his or her obligations is to be a factor relevant to the assessment of 

the need for effective monitoring of the application. A similar requirement to reside in a special location 

is introduced for persons issued a return order, where there is either no period for voluntary departure or 

that period has expired. 

 

The proposal adds non-compliance with the aforementioned obligations to reside in a specific place as a 

ground for detention of asylum seekers. According to the bill, individuals who do not comply with the 

aforementioned obligations to reside in a specific place may be imposed a fine ranging from 100 to 

1,000€. Repeated infringements of these obligations may lead to a higher fine of up to 5,000€ or 

imprisonment. 

 

The proposal has been sharplv criticised bv civil society for exceeding the scope of permissible 

restrictions on movement, as well as detention powers, in the Reception Conditions Directive. UNHCR 
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also highlights that these measures do not respect the right to free movement as guaranteed by the 

1951 Refugee Convention." (eigen onderlijning) 

 

Verder moet rekening worden gehouden met de op til zijnde hervormingen van het Oostenrijkse 

asielsysteem. Immers, zoals gezegd heeft Oostenrijk sinds december 2017 een coalitie van 

conservatieven en extreemrechts als regering. De partijen in kwestie hebben tijdens de 

verkiezingscampagne sterk ingezet op de strenge aanpak van migratie en de inperking van de rechten 

van asielzoekers. De regering heeft meteen na haar aantreden de daad bij het woord gevoerd en heeft 

al verschillende onrustwekkende voorstellen en aankondigingen van verstrenging van het asielbeleid 

gedaan. Verschillende van deze voorstellen houden een ernstig risico in op een schending van de 

fundamentele rechten van asielzoekers. 

 

In een zeer recent voorstel van de regering, dat momenteel voorligt bij het Oostenrijkse parlement, 

wordt het onder meer mogelijk gemaakt om liquide middelen - tot €840 - van verzoekers om 

internationale bescherming in beslag te nemen. Daarnaast zou het mogelijk worden om telefoons en 

andere toestellen af te nemen, teneinde hun identiteit te achterhalen en hun route en verblijfplaatsen na 

te gaan. Ook aanwijzingen op de toestellen die erop wijzen dat de persoon in kwestie betrokken zou zijn 

geweest bij een misdrijf, dienen overgemaakt te worden aan de Oostenrijkse autoriteiten4. Dergelijke 

maatregelen vormen een ernstige inbreuk op de privacy van de betrokken personen, gewaarborgd door 

artikel 7 EU-Handvest. 

 

Het voorstel beperkt ook het beroepsgeheim van artsen die verzoekers om internationale bescherming 

behandelen (AIDA-rapport, p. 78). Ziekenhuizen moeten de autoriteiten ook verwittigen wanneer 

asielzoekers ontslaan worden, met oog op een "more effective preparation and implementation of 

deportations zo verklaart een woordvoerder van de regering (stuk 5). 

 

Het is duidelijk dat de nieuwe rechts-radicale Oostenrijkse regering in de nabije toekomst een zeer 

harde aanpak van migratie nastreeft en al actief stappen heeft ondernomen om haar anti¬ migratie-

discours in praktijk om te zetten. Hierbij schuwt ze de inperking en schending van fundamentele rechten 

van asielzoekers niet. 

 

Er werd al vanuit verschillende hoeken kritiek geuit op de nieuwe plannen van de Oostenrijkse regering. 

Zo waarschuwde de voorzitter van het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof de Oostenrijkse regering voor 

schendingen van de grondwettelijke rechten van asielzoekers door de nieuwe maatregelen inzake de 

inbeslagname van geld en telefoons5. Ook Amnesty International waarschuwde voor de negatieve 

gevolgen van de voorstellen, die voor nog meer onzekerheid zorgen en nog meer wantrouwen ten 

opzichte van asielzoekers zouden veroorzaken bij de Oostenrijkse bevolking (stuk 5). Het maakt de 

integratie van verzoekers en verkrijgers van internationale bescherming nog moeilijker, in een land waar 

de vooroordelen ten opzichte van migranten al groot zijn. "Displaced people are being lumped together 

by this government... as cheats or as a security risk. This is not only wrong, it is also dangerous for our 

peaceful cohabitation." (stuk 5) 

 

III.3. Conclusie 

 

Uit de geciteerde rapporten blijkt dat in Oostenrijk ernstige gebreken bestaan op een aantal essentiële 

punten van het asielsysteem, met name de toegang tot de asielprocedure, de toegang tot materiële 

ondersteuning, de toegang tot gespecialiseerde medische gezondheidszorg, de toegang tot de 

arbeidsmarkt, de beperkingen op de mogelijkheden tot familiehereniging. 

 

Het recente aantreden van de nieuwe regering belooft geen verbetering van deze gebreken. 

Integendeel: te verwachten valt dat verzoekers om internationale bescherming het in Oostenrijk zeer 

moeilijk zullen krijgen en verschillende fundamentele rechten in het gedrang zullen zien komen, zoals: 

het recht op bescherming van het privé- en familieleven (art. 7 EU-Handvest); het recht om te werken 

(art. 15 EU-Handvest); het asielrecht (art. 18 EU-Handvest); het recht op bescherming bij verwijdering, 

uitzetting en uitlevering (art. 19 EU-Handvest). 

 

Op basis van bovenstaande analyse van de rapporten waarop de bestreden beslissing gebaseerd is, 

alsook van bijkomende informatie uit andere objectieve en recente bronnen, meent verzoeker dat 

verwerende partij zich bezondigt aan een manifeste beoordelingsfout wat betreft de situatie van 

asielzoekers in Oostenrijk en dat ze haar beslissing grondiger had moeten motiveren. 
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Volgens verzoekende partij kon tegenpartij zich niet vergenoegen met een vaststelling dat uit de ter 

motivering van de bestreden beslissing geciteerde betrouwbare en professionele rapporten wel degelijk 

ernstige tekortkomingen blijken en dat een van de rapporten zelfs spreekt van "general deficiencies", om 

de kritiek die deze rapporten uiten vervolgens zonder enige motivatie naast zich neer te leggen en te 

concluderen dat "bovenvermelde bronnen [niet] nopen tot het besluit dat de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen in Oostenrijk dermate 

structurele tekortkomingen vertonen waardoor personen die in het kader van Verordening 604/2013 aan 

Oostenrijk worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op blootstelling aan 

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

Handvest. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten is 

volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen. " 

 

Wanneer verwerende partij bronnen aanhaalt die ernstige kritiek uiten op het Oostenrijkse asielsysteem 

en ze vervolgens besluit deze bronnen niet te volgen, dan moet ze duidelijk motiveren en 

beargumenteren waarom ze deze conclusie trekt. De bestreden beslissing bevat geen dergelijke 

motivatie. 

 

Nochtans tonen de verslagen aan dat meerdere bepalingen van de richtlijnen 2013/33/EU en 

2013/32/EU geschonden worden door de Oostenrijkse autoriteiten ten aanzien van asielzoekers. 

Bovendien riskeert verzoeker in Oostenrijk in een zeer precaire situatie te belanden, omwille van het feit 

dat hij met ernstige psychische problemen kampt die een behandeling noodzaakt die in Oostenrijk niet 

voorhanden is, en dat hij bovendien een grote kans loopt om buiten het Oostenrijkse opvangsysteem te 

belanden omdat hij per visum naar Oostenrijk gereisd is en daardoor vermoed wordt over de nodige 

bestaansmiddelen te beschikken. Verzoeker riskeert dus in zijn fragiele psychologische toestand zonder 

enige behandeling en zonder enige materiële ondersteuning te blijven in Oostenrijk. Een overdracht aan 

Oostenrijk zou in het geval van verzoeker dan ook een ernstig risico inhouden voor een onmenselijke 

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

 

De psychisch-medische rapporten die onder meer getuigen van de fragiele psychische staat van 

verzoeker dateren weliswaar van na de bestreden beslissing. Niettemin moet de stelling van verweerder 

dat "niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in Oostenrijk niet van een 

vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van 

verzoeker van internationale bescherming in Oostenrijk niet de nodige zorgen zal verkrijgen " in het licht 

van deze nieuwe gegevens en in het licht van de informatie over de gebrekkige psychische zorgen voor 

asielzoekers in Oostenrijk, herbeoordeeld worden. 

 

Het is de taak van verwerende partij om aan te tonen dat er geen risico bestaat dat verzoeker, in geval 

van overdracht aan Oostenrijk, blootgesteld zal worden aan schendingen van zijn grondrechten en zich 

niet in vernederende levensomstandigheden zal bevinden. Verzoekende partij is van mening dat 

verwerende partij dit niet heeft gedaan. 

 

Verwerende partij had dan ook een zorgvuldig(er) onderzoek moeten voeren naar het risico op een 

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

Handvest bij een overdracht naar Oostenrijk. Verwerende partij liet na dit te doen, waardoor moet 

worden besloten tot een schending van haar motiveringsplicht zoals vastgelegd in artikels 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 19916 en artikel 62 van de wet van 15 december 1980, alsook van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de verschillende grondrechten van verzoeker zoals gewaarborgd door 

het EVRM en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.” 

 

Beoordeling 

 

Volgens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 moet de bestuurshandeling uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. Volgens artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet worden de administratieve beslissingen 

met redenen omkleed. De feiten die deze beslissingen rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien 

redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten. 

 

In casu heeft de gemachtigde verwezen naar artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en naar de artikelen 

12 (4) en 17 van de Dublin III-verordening. Daarnaast heeft de gemachtigde ook onderzocht of een 

overdracht naar Oostenrijk strijdig zou kunnen zijn met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

Handvest. Hij heeft uitvoerig gemotiveerd waarom volgens hem een overdracht niet in strijd is met 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest waardoor geen toepassing moest worden gemaakt 
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van artikel 17 van de Dublin III-verordening. Hierbij heeft hij rekening gehouden met de verklaringen die 

verzoeker heeft afgelegd tijdens het Dublingehoor.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

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

neergelegd in artikel 2 van de voormelde wet van 29 juli 1991 of in artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 2 van de voormelde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet blijkt niet.  

 

Volgens artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen is de overheid wettelijk verplicht om haar beslissing te motiveren door de juridische 

en feitelijke overwegingen op een “afdoende” wijze op te nemen in de akte. Dit betekent dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Waar verzoeker een manifeste boordelingsfout aanvoert, 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt, zoals verzoeker aanhaalt, in dat aan de overheid de verplichting 

wordt opgelegd haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het 

beginsel impliceert dat de overheid met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

96).  

  

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden niet onweerlegbaar is 

waarop het systeem van de Dublinverordening is gebaseerd dat de voor overdracht aangezochte 

lidstaat de fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen. Dit is het wederzijds 

vertrouwensbeginsel (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland, par. 103). Dit 

vermoeden wordt volgens het EHRM weerlegd wanneer, zoals de vaste rechtspraak luidt, er 

zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de betrokken verzoeker van 

internationale bescherming bij verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering 

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

Ook het Hof van Justitie onderschrijft het belang van het wederzijds vertrouwensbeginsel maar heeft 

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

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

Handvest.  

 

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

in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat 
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een verzoeker van internationale bescherming een ernstig risico op onmenselijke of vernederende 

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

ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor 

verzoekers van internationale bescherming er tekortschieten. Op grond van het in dat artikel 

neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een lidstaat verrichten in het kader 

van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het bestaan van dergelijke 

tekortkomingen in die lidstaat (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken C411/10 en 493/10).  

 

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

overdracht aangezochte lidstaat een asielprocedure hanteert waarin voldoende waarborgen zijn 

voorzien om te voorkomen dat een verzoeker van internationale bescherming, op rechtstreekse of 

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

van artikel 3 van het EVRM van de risico’s waaraan hij aldaar kan worden blootgesteld (EHRM 21 

januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 342).  

 

Om te beoordelen of verzoeker een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een door artikel 3 

van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een gedwongen 

overdracht van verzoeker naar de verantwoordelijke lidstaat te worden onderzocht, rekening houdend 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

gronden die aannemelijk maken dat hij bij overdracht naar het land van bestemming rechtstreeks of 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, een 

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

III-verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel risico inhoudt 

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

artikel 4 van het Handvest. Dit vereist volgens het Hof een onderzoek naar individuele elementen die 

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

 

Na een uitgebreide samenvatting van de bestreden beslissing, stelt verzoeker in zijn eerste onderdeel 

dat de gemachtigde ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat er geen sprake is van systeemfouten 

op vlak van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en van de 

onthaalvoorzieningen. Verzoeker is van oordeel dat de analyse van de door de gemachtigde gebruikte 

rapporten tot de conclusie leidt dat verzoeker een ernstig risico loopt op blootstelling van de schending 

van de grondrechten vervat in het Handvest mede omwille van de aangekondigde hervorming van het 

asielsysteem door de nieuwe regering sedert eind 2017.  

 

Wat betreft de tekortkomingen in de asielprocedure stipt verzoeker aan dat verzoekers van 

internationale bescherming soms zeer lang moeten wachten voor ze een eerste interview krijgen, terwijl 
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dit in theorie door de politiediensten zou moeten uitgevoerd worden op het ogenblik dat het verzoek 

wordt ingediend. Zolang de verzoekers geen eerste interview hebben gedaan, beschikken zij niet over 

documenten die hun status bevestigen en zolang hebben zij geen toegang tot de basisvoorzieningen. 

Verzoeker ziet hierin een schending van onder meer artikel 5 van Richtlijn 2013/32/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de 

toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: de 

Procedurerichtlijn). 

 

Vooreerst blijkt dat artikel 5 van de Procedurerichtlijn enkel bepaalt dat de lidstaten gunstigere normen 

voor de procedures voor de toekenning of intrekking van internationale bescherming kunnen invoeren of 

handhaven, voor zover die verenigbaar zijn met deze richtlijn. De Raad ziet de relevantie van deze 

bepaling niet in het licht van het betoog van verzoeker. Verder blijkt dat de gemachtigde motiveert dat 

personen, indien zij reeds eerder al een verzoek tot internationale bescherming indienden in Oostenrijk 

en hierover nog geen beslissing genomen is, zonder problemen toegang krijgen tot de procedure tot het 

bekomen van internationale bescherming, voor zover hun overdracht plaatsvindt binnen de twee jaar 

nadat zij Oostenrijk verlaten hebben. Verder stelt de gemachtigde dat het rapport geen melding maakt 

van problemen voor personen die nog geen verzoek tot internationale bescherming indienden in 

Oostenrijk en na overdracht een beschermingsverzoek zouden indienen. 

 

De Raad stelt vast dat dit standpunt steun vindt in het AIDA-rapport dat zich in het administratief dossier 

bevindt en dat op p. 40 specifiek ingaat op de situaties van Dublinterugkeerders. Verzoeker bevindt zich 

bovendien nog binnen de termijn van twee jaar nadat hij Oostenrijk heeft verlaten, zodus zou de 

toegang tot de beschermingsprocedure geen problemen mogen stellen. De gemachtigde gaat evenwel 

ook in op de bezorgdheid over de onredelijke vertraging op het vlak van registratie van de 

beschermingsverzoeken met een risico op behoeftigheid, die verzoeker steunt op het gestelde in het 

ECRE-rapport dat de neerslag vormt van een fact finding mission tussen 30 november 2015 en 2 

december 2015 (hierna: het ECRE-rapport), waarnaar de gemachtigde ook verwijst en waaruit hij 

citeert. De gemachtigde vestigt de nadruk evenwel op het feit dat er duidelijk wordt gesteld dat er een 

risico “zou kunnen bestaan” en hiermee niet aannemelijk wordt gemaakt dat er sprake is van frequente 

en systematisch voorkomende gevallen. Ze wijzen er ook op dat dit ECRE-rapport stelt dat volgens de 

situatie op het terrein en uit ervaring van de NGO’s, personen die terugkeren naar Oostenrijk in het 

kader van de Dublin III-verordening niet beter of slechter worden behandeld dan andere verzoekers in 

het land. De Raad stelt bijkomend en ten overvloede vast dat het ECRE-rapport een weerslag geeft van 

de situatie eind 2015, toen het algemeen bekend was dat vele landen werden overspoeld door 

beschermingsverzoeken. Het AIDA-rapport dat zich in het dossier bevindt, is veel recenter en up to date 

tot 31 december 2017. Daarin wordt wat betreft de registratie van beschermingsverzoeken niet langer 

gewag gemaakt van grote vertragingen bij de politie voor het doen van de “Erstbefragung”, of het eerste 

interview die ten laatste binnen de 72 uur moet plaatsvinden. Er wordt ook uitdrukkelijk gesteld 

“currently, applications are forwarded to the BFA without delay”. Bijgevolg is de Raad ook niet overtuigd 

dat de tekortkomingen die worden aangehaald in de conclusie van het ECRE-rapport, waarin wordt 

gesteld dat vluchtelingen van hun effectief genot van hun fundamenteel recht op asiel en op opvang 

kunnen verstoken blijven als gevolg van die vertragingen, nog zonder meer actueel zijn.  

 

Waar verzoeker wijst op de problematiek van de systematische vrijheidsbeneming van verzoekers van 

internationale bescherming die bij de politiediensten hun verzoek indienen, waarbij deze mensen tot 48 

uur van hun vrijheid worden beroofd, wijst de Raad erop dat hoewel onze Vreemdelingenwet in zijn 

artikel 74/6 stelt dat geen vreemdeling mag worden vastgehouden om de enkele reden dat hij een 

verzoek om internationale bescherming heeft gedaan (conform artikel 26 van de Procedurerichtlijn), er 

tegelijk eveneens verschillende situaties worden voorzien voor vasthouding van verzoekers van 

internationale bescherming (zoals niet uitgesloten door artikel 26, lid 2 van de Procedurerichtlijn). Die 

hebben evenzeer betrekking op situaties waarbij een risico op onderduiken bestaat of met het oog op de 

voorbereiding van de terugkeer en/of ter uitvoering van het verwijderingsproces. Die mogelijkheid wordt 

ook uitdrukkelijk voorzien in artikel 8 van de Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 

bescherming (herschikking) (hierna: de Opvangrichtlijn). 

Ook naar Belgisch recht bestaat de mogelijkheid tot vasthouding louter op grond van bestuurlijke 

aanhouding voor een termijn van 24 uur op grond van artikel 74/7 van de Vreemdelingenwet. In het 

AIDA-rapport, waarnaar verzoeker verwijst, wordt evenzeer gewag gemaakt van alternatieven voor 

detentie, die moeten worden onderzocht, waarbij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van de 

detentie moeten worden geëvalueerd en dit wordt ook als zodanig afgedwongen door het Oostenrijks 

Grondwettelijk Hof en Federaal Administratief Hooggerechtshof. De Raad is bijgevolg van oordeel dat 
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indien zich werkelijk een problematiek voordoet van systematische vrijheidsbeneming om de enkele 

reden dat men een beschermingsverzoek heeft ingediend, interne rechtsmiddelen in Oostenrijk 

openstaan om respect voor het bepaalde in artikel 8 van de Opvangrichtlijn af te dwingen. De Raad is 

bijgevolg niet overtuigd dat een overdracht op zich een schending inhoudt van artikel 6 van het 

Handvest.  

 

Verder stipt verzoeker aan dat er zich ernstige tekortkomingen voordoen op het vlak van juridische 

bijstand tijdens de beschermingsprocedure omdat maar de helft van de verzoekers toegang had tot 

juridisch advies volgens een onderzoek van het Mixed Migration Platform en dit wegens gebrek aan 

informatie over het bestaan ervan. Verder wijst verzoeker op de moeilijke bereikbaarheid van het 

juridisch advies, het feit dat deze adviesverleners onder overheidscontract staan en verplicht moeten 

informeren over vrijwillige terugkeer en er geen juridische bijstand is in eerste aanleg. Na een negatieve 

beslissing is er volgens verzoeker wel toegang tot juridische bijstand maar dan zonder vrije keuze, het 

advies gegeven door NGO’s moet niet geleverd worden door advocaten en de vergoeding voor 

juridische bijstand aan verzoekers van internationale bescherming is erg laag. Verzoeker ziet hierin een 

schending van het bepaalde in de artikelen 19, 20 en 22 van de Procedurerichtlijn. De Raad stelt vast 

dat de gemachtigde na analyse van de twee voormelde rapporten niet overtuigd is van het feit dat er 

sprake is van een algeheel falen door de Oostenrijkse instanties in het bieden van bijstand. De Raad 

kan dit volgen.  

 

De Raad stelt vast dat de grootste problemen die ook als zodanig worden aangehaald in het AIDA-

rapport en die verzoeker terecht aanstipt, zoals het feit dat de bijstand van “Verein Menschenrechte 

Österreich” nutteloos is aangezien die organisatie inderdaad reeds tijdens de asielprocedure de 

verzoekers stuurt naar projecten rond vrijwillige terugkeer, in hoofdzaak betrekking hebben op de 

bijstand tijdens de administratieve procedure, nog voor de eerste beslissing is genomen. Zo is het 

inderdaad bedenkelijk dat de directeur van deze organisatie algemene uitspraken doet als dat het 

nutteloos is negatieve beslissingen aan te vechten. De Raad stelt evenwel vast dat artikel 19 van de 

Procedurerichtlijn wel vereist dat kosteloze juridische en procedurele informatie in procedures in eerste 

aanleg wordt voorzien, maar geen juridische bijstand. Dat laatste is enkel vereist na een negatieve 

beslissing. Volgens het AIDA-rapport (p. 25), is er wel gratis juridische informatie te verkrijgen, maar 

moeten de verzoekers hiervoor inderdaad reizen naar de BFA dat in Wenen ligt. De Raad is evenwel 

niet van mening dat het potentieel ver moeten reizen om het nodige advies te verkrijgen de procedure 

dermate hypothekeert dat dit moet beschouwd worden als een systeemfout. Het feit dat verzoekers 

tijdens hun interview in eerste aanleg niet vergezeld zijn van een raadsman, is volledig conform artikel 

20 van de Procedurerichtlijn. De verplichting voor kosteloze juridische bijstand omvat immers ten minste 

het opstellen van de vereiste procedurestukken alsook de deelname, namens de verzoeker, aan een 

zitting van een rechterlijke instantie van eerste aanleg. Voor een administratieve instantie stelt dit artikel 

enkel dat de lidstaten “kunnen” voorzien in kosteloze rechtsbijstand. Waar verzoeker bekritiseert dat hij 

na de beslissing zich moet beroepen op kosteloos juridisch advies en bijstand van NGO’s, waarbij die 

adviesverleners geen advocaten dienen te zijn, blijkt dit volledig conform artikel 21 en 22 van de 

Procedurerichtlijn. In artikel 21 wordt gesteld dat de lidstaten kunnen bepalen dat de in artikel 19 

bedoelde kosteloze juridische en procedurele informatie wordt aangeboden door niet-gouvernementele 

organisaties of beroepsbeoefenaars in dienst van de overheid of gespecialiseerde overheidsdiensten. 

De Raad ziet evenmin een onverenigbaarheid met het bepaalde in artikel 22 van de Procedurerichtlijn 

dat enkel stelt dat verzoekers in de gelegenheid worden gesteld om op eigen kosten daadwerkelijk een 

juridische adviseur of andere raadsman die door het nationale recht als zodanig is erkend of toegelaten, 

in alle fasen van de procedure, te raadplegen over met hun verzoek om internationale bescherming 

samenhangende aangelegenheden en dat de lidstaten kunnen toestaan dat niet-gouvernementele 

organisaties overeenkomstig het nationale recht kosteloze rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging 

aanbieden aan verzoekers. Het feit dat verzoekers niet de keuze hebben door welke NGO ze worden 

bijgestaan, kon wel problematisch worden geacht, gezien de informatie over de voormelde NGO “Verein 

Menschenrechte Österreich”, doch er blijkt uit het AIDA-rapport dat deze organisatie werd aangepakt in 

2017 toen in de media de aandacht werd gevestigd op de lamentabele verdediging bij de verwijdering 

van een Afghaanse jonge man.  

 

Er wordt, wat de juridische bijstand in de beroepsprocedure betreft, nog melding van gemaakt dat de 

financiële compensatie voor juridisch advies ontoereikend lijkt. Deze is vastgelegd op een vast bedrag, 

dat met een bepaald percentage wordt verminderd indien een bepaald aantal bijgestane verzoekers 

wordt gehaald. Deze vermindering houdt, volgens het rapport, het risico in dat de betrokken organisaties 

het aantal bijgestane verzoekers willen beperken. Er worden geen extra’s of verhoogde 

tegemoetkomingen voorzien voor zaken die meer tijdsintensief zijn, hetgeen de kwaliteit van de 
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juridische bijstand negatief beïnvloedt. In casu worden geen concrete aanwijzingen voorgebracht dat 

verzoekers zaak is te beschouwen als een uitzonderlijke tijdsintensieve zaak. Verder blijkt uit de 

informatie in het AIDA-rapport nog niet dat de geboden kosteloze rechtsbijstand en vertegenwoordiging 

in beroepsprocedures in die mate zouden tekortschieten dat deze niet langer beschikbaar zijn voor de 

verzoekers of kan worden gesproken van systematische tekortkomingen die een adequate procedure in 

het gedrang brengen. Hiervoor liggen geen voldoende concrete aanwijzingen voor. 

 

In een tweede onderdeel van het middel gaat verzoeker in op de opvangvoorzieningen en meer bepaald 

de toegang tot het basic care systeem.  

Verzoeker haalt aan dat de toegang tot dit systeem problematisch is, omdat men die toegang pas krijgt 

na de officiële registratie als verzoeker van internationale bescherming en niet direct bij de indiening 

ervan. Vervolgens stipt hij aan dat hij met een visum naar Oostenrijk is gereisd en Oostenrijk hem 

bijgevolg beschouwt als beschikkend over voldoende bestaansmiddelen, daardoor wordt hij uitgesloten 

volgens het Oostenrijks systeem van het basic care systeem. Hij wijst ook op gebrek aan plaats 

waardoor mensen soms in de transitzone van het vliegveld moeten blijven. Verzoeker meent dat hij een 

ernstig risico loopt zonder enige ondersteuning te blijven en enkel beroep zal kunnen doen op 

spoedeisende medische zorgen en essentiële behandelingen. Daarnaast stipt hij aan dat er een ernstig 

tekort is aan gespecialiseerde hulp voor getraumatiseerde verzoekers en voor de behandeling van 

psychische problemen waarbij soms tot een jaar moet gewacht worden. Verzoeker legt zelf een rapport 

voor van een psychologe van 28 mei 2018 waarin zij stelt dat verzoeker ernstig depressief is als gevolg 

van een posttraumatisch stresssyndroom. Hij stelt langdurig geïsoleerd opgesloten geweest te zijn in het 

donker waardoor hij ernstige gezichtspijnen en hoofdpijnen heeft. Hij bevindt zich eveneens in een staat 

van angst die zich zou uiten in verschillende fobieën en lijdt aan slaapproblemen wegens nachtmerries. 

De psychologe besluit dat de psychotherapeutische behandeling moet worden verder gezet en er zelfs 

nood is aan psychiatrische behandeling. Bij een overdracht zal verzoeker in zijn fragiele psychologische 

toestand verstoken blijven van de noodzakelijk geachte behandeling en materiële ondersteuning. 

Verzoeker erkent dat deze attesten dateren van na de bestreden beslissing, maar is van oordeel dat de 

stelling dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de medische voorzieningen in Oostenrijk niet van een 

vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat hij in zijn hoedanigheid van verzoeker 

van internationale bescherming niet de nodige zorgen zal verkrijgen, in het licht van de nieuwe 

gegevens herbeoordeeld moet worden. Volgens verzoeker had de gemachtigde een zorgvuldiger 

onderzoek moeten voeren naar het risico op een mensonterende of vernederende behandeling bij 

overdracht naar Oostenrijk in het kader van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest.  

 

Vooreerst verwijst de Raad naar hetgeen supra reeds is gesteld, met name dat sedert 2015 de situatie 

in Oostenrijk verbeterd lijkt te zijn zoals volgt uit het recenter AIDA-rapport wegens de daling van de 

instroom. Ook al kan aangenomen worden dat het afhankelijk maken van toegang tot de materiële 

opvang en gezondheidszorg van de registratie van een beschermingsverzoek, in plaats van het louter 

indienen ervan, op gespannen voet staat met artikel 17 van de Opvangrichtlijn, dan nog blijkt dat de 

beschermingsverzoeken ondertussen volgens het AIDA-rapport zonder dralen naar de BFA worden 

gestuurd. Waar verzoeker aanstipt dat hij omwille van zijn visum wordt geacht over voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken en hij hierdoor wordt uitgesloten van het basic care systeem, vindt dit 

inderdaad steun in het AIDA-rapport. Echter er blijkt eveneens uit artikel 17 van de Opvangrichtlijn dat 

de lidstaten de toekenning van alle of bepaalde materiële opvangvoorzieningen en gezondheidszorg 

afhankelijk kunnen stellen van de voorwaarde dat de verzoekers niet beschikken over de nodige 

middelen voor een levensstandaard die voldoende is om hun gezondheid te verzekeren, noch over de 

nodige bestaansmiddelen. Vermoedelijk is deze Oostenrijkse regeling hierop dan ook gesteund. Tegelijk 

leest de Raad in het AIDA-rapport (p. 64) dat ook in die gevallen een uitzondering op de regel wordt 

toegestaan indien de verzoeker van internationale bescherming geen ziekteverzekering heeft, ernstig 

ziek wordt en een medische behandeling nodig heeft. Bijgevolg wordt toch op die manier in ernstige 

gevallen voorkomen dat een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest zou 

ontstaan. 

 

Hoe dan ook stipt de gemachtigde in de bestreden beslissing en verweerder in de nota geheel terecht 

aan dat verzoeker niet alleen uitdrukkelijk heeft gesteld in zijn Dublingehoor dat hij geen problemen 

heeft met Oostenrijk, maar anderzijds eveneens dat hij gezond was en geen medicatie neemt. Dit vindt 

steun in het administratief dossier. Bijgevolg heeft de gemachtigde op zorgvuldige wijze gemotiveerd in 

de bestreden beslissing: “We merken op dat de betrokkene tot heden in het kader van zijn verzoek voor 

internationale bescherming geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding geven te 

besluiten dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Oostenrijk zouden verhinderen of 
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dat redenen van gezondheid in geval van een overdracht een reëel risico impliceren op een schending 

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

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

is van een uit een ernstige mentale of lichamelijke aandoening volgend reëel en bewezen risico op een 

aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de betrokkene in geval 

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

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

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

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

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

Verordening 604/2013. De Oostenrijkse instanties worden ten minste 5 dagen vooraf ingelicht over de 

overdracht van de betrokkene. We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische 

voorzieningen in Oostenrijk niet van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat 

de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Oostenrijk niet de 

nodige zorgen zal verkrijgen. Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd 

gemaakt dat de betrokkene door een overdracht aan Oostenrijk een reëel risico loopt op blootstelling 

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

Handvest.” 

 

Waar verzoeker stelt dat ook met zijn nieuwe medische stukken rekening moet gehouden worden, kan 

de Raad volgen ook al staat dit op bijzonder gespannen voet met de annulatiebevoegdheid en 

wettigheidstoets van de Raad. De Raad kan nu eenmaal niet anders dan vaststellen dat hij gehouden is 

door hetgeen het Hof van Justitie heeft gesteld in de zaken Shiri, Hasan en vooral CK t. Slovenië in het 

licht van de vereiste van een effectief rechtsmiddel bij toepassing van de Dublin III-verordening. 

 

Het Hof verklaart in de zaak Shiri in Grote kamer voor recht: 

 

“Artikel 27, lid 1, van verordening nr. 604/2013, gelezen in het licht van overweging 19 van deze 

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

zin 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, leden 1 en 2, van die verordening gestelde 

termijn van zes maanden is verstreken. Het recht dat krachtens een nationale regeling zoals die aan de 

orde in het hoofdgeding toekomt aan een dergelijke persoon om in het kader van een beroep tegen het 

overdrachtsbesluit omstandigheden aan te voeren die dateren van na de vaststelling ervan, voldoet aan 

deze verplichting om te voorzien in een doeltreffend en snel rechtsmiddel. (eigen onderlijnen)” 

 

Het Hof verklaart in de zaak Hasan voor recht: 

 

“Artikel 27, lid 1, van 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, gelezen in het licht van overweging 

19 van deze verordening en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale wettelijke regeling als aan de 

orde in het hoofdgeding, die bepaalt dat de rechterlijke toetsing van het overdrachtsbesluit moet uitgaan 

van de feitelijke situatie die bestond op het tijdstip van de laatste terechtzitting voor de aangezochte 

rechter of, indien er geen terechtzitting plaatsvindt, het tijdstip waarop deze rechter over het beroep 

beslist.(eigen onderlijnen)” 

 

Het Hof verklaart in de zaak C.K. e.a. tegen Republika Slovenija van 16 februari 2017 voor recht: 

 

“65 Uit het voorgaande volgt dat een asielzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de 

Dublin III-verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel risico 

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

zin van artikel 4 van het Handvest. 

66 In het geval van een asielzoeker met een bijzonder slechte gezondheidstoestand kan niet zonder 

meer worden uitgesloten dat zijn overdracht op basis van de Dublin III-verordening een dergelijk risico 

inhoudt. 

67 Zoals gezegd correspondeert het in artikel 4 van het Handvest neergelegde verbod op onmenselijke 

of vernederende behandelingen immers met dat van artikel 3 van het EVRM en zijn in zoverre de inhoud 
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en reikwijdte ervan volgens artikel 52, lid 3, van het Handvest dezelfde als die welke er door dat verdrag 

aan worden toegekend. 

68 Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake artikel 3 van 

het EVRM, die in aanmerking moet worden genomen voor de uitlegging van artikel 4 van het Handvest 

(zie in die zin arrest van 21 december 2011, N. S. e.a., C 411/10 en C 493/10, EU:C:2011:865, punten 

87 91), kan lijden dat wordt veroorzaakt door een natuurlijk optredende lichamelijke of geestelijke ziekte 

onder artikel 3 van het EVRM vallen als het wordt verergerd of dreigt te worden verergerd door een 

behandeling die het gevolg is van detentievoorwaarden, uitzetting of andere maatregelen waarvoor de 

overheid verantwoordelijk kan worden gehouden, mits het daaruit voortvloeiende lijden de ernst heeft 

die dat artikel minimaal vereist (zie in die zin arrest van het EHRM van 13 december 2016, Paposhvili 

tegen België, CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, §§ 174 en 175). 

69 Aangezien artikel 4 van het Handvest algemeen en absoluut is, zijn die principiële overwegingen 

ook relevant in het kader van het Dublinsysteem. 

70 In dat verband zij er wat betreft de in de verantwoordelijke lidstaat aanwezige opvangvoorzieningen 

en zorg op gewezen dat de lidstaten die gebonden zijn door de opvangrichtlijn, waaronder de Republiek 

Kroatië, ook in het kader van de procedure krachtens de Dublin III-verordening overeenkomstig de 

artikelen 17 tot en met 19 van die richtlijn aan asielzoekers de nodige gezondheidszorg en medische 

bijstand moeten verstrekken, die ten minste de spoedeisende behandelingen en de essentiële 

behandeling van ziekten en ernstige mentale stoornissen omvatten. In die omstandigheden bestaat er 

overeenkomstig het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten een sterk vermoeden dat 

asielzoekers in de lidstaten passende medische zorg ontvangen (zie naar analogie arrest van 21 

december 2011, N. S. e.a., C 411/10 en C 493/10, EU:C:2011:865, punten 78, 80 en 100 105). […] 

 

75 Wanneer een asielzoeker, in het bijzonder in het kader van de doeltreffende voorziening in rechte 

die hem door artikel 27 van de Dublin III-verordening wordt gewaarborgd, objectieve gegevens overlegt, 

zoals medische attesten met betrekking tot zijn toestand, die de bijzondere ernst van zijn 

gezondheidstoestand en de aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen daarvoor van een overdracht 

aantonen, mogen de autoriteiten van de betrokken lidstaat, de rechterlijke instanties daaronder 

begrepen, die gegevens bijgevolg niet buiten beschouwing laten. Zij moeten juist beoordelen wat het 

risico is dat dergelijke gevolgen zich voordoen wanneer zij beslissen over de overdracht van de 

betrokkene of – in het geval van een rechterlijke instantie – oordelen over de rechtmatigheid van een 

overdrachtsbesluit, aangezien de tenuitvoerlegging van dat besluit tot een onmenselijke of 

vernederende behandeling van de betrokkene zou kunnen leiden (zie naar analogie arrest van 5 april 

2016, Aranyosi en Căldăraru, C 404/15 en C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punt 88). (eigen onderlijnen)  

76 Het staat dus aan die autoriteiten om iedere ernstige twijfel over de weerslag van de overdracht op 

de gezondheidstoestand van de betrokkene weg te nemen. In het bijzonder wanneer er sprake is van 

een ernstige psychische aandoening, mag daarbij niet worden volstaan met te kijken naar de gevolgen 

van het fysieke vervoer van de betrokkene van een lidstaat naar een andere, maar moet rekening 

worden gehouden met alle aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen die uit de overdracht zouden 

voortvloeien. 

77 De autoriteiten van de betrokken lidstaat moeten in dat verband nagaan of de gezondheidstoestand 

van de betrokken persoon passend en voldoende kan worden beschermd door de in de Dublin III-

verordening bedoelde voorzorgsmaatregelen te treffen, en die maatregelen in voorkomend geval ten 

uitvoer brengen. 

 

[…] 

 

90 Het is aan de verwijzende rechter om in het hoofdgeding na te gaan of de gezondheidstoestand van 

C. K. dermate slecht is dat ernstig moet worden gevreesd dat overdracht voor haar een reëel risico op 

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

Indien dit het geval is, moet hij deze vrees wegnemen door zich ervan te vergewissen dat de in de 

punten 81 tot en met 83 van dit arrest bedoelde voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen vóór de 

overdracht van C. K. of, indien nodig, dat de overdracht van die persoon zal worden opgeschort totdat 

haar gezondheidstoestand overdracht mogelijk maakt.(eigen onderlijnen)” 

 

Verweerder betwist (terecht) niet dat de huidige bestreden beslissing een overdrachtsbesluit is in de zin 

van de Dublin III-verordening. 

 

Door het voormeld arrest C.K. e. a. heeft het Hof van Justitie aan het effectief rechtsmiddel zoals 

voorzien in artikel 27 van de Dublin III-verordening een uitlegging gegeven, die zich opdringt aan de 

Raad die als enige bevoegd is inzake beroepen tegen overdrachtsbesluiten. Het Hof van Justitie heeft 
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de draagwijdte van deze interpretatie aan het effectief rechtsmiddel in geen geval beperkt tot het beroep 

gericht tegen een overdrachtsbesluit in uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Het is tevens gepast te herhalen dat de bepalingen van verordeningen in het algemeen een directe 

werking hebben in de nationale rechtsorde, zonder dat vereist is dat de nationale autoriteiten die 

bepalingen omzetten in nationale wetgeving. 

 

Bijgevolg meent de Raad dat hij de medische stukken in overweging moet nemen die zijn voorgelegd na 

het nemen van de bestreden beslissing (zie eveneens: RvV 16 november 2017, nr. 195 106 en RvV 29 

juni 2017, nr. 189 203).  

 

De Raad is evenwel niet overtuigd dat de grens die in het arrest CK t. Slovenië door het Hof van Justitie 

wordt opgelegd in casu is bereikt, met name dat de medische attesten een bijzondere ernst van de 

gezondheidstoestand kunnen aantonen alsook aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen door de 

overdracht. Het eerste attest betreft een attest van een psycholoog die weliswaar gewag maakt van 

angst, duizeligheid, fobieën, catatonisch gedrag, slaapproblemen, nachtmerries en PTSD maar tegelijk 

stelt “jusqu’à présent, nous avons tenté quelques rencontres sporadiques” (“tot nog toe hebben we 

enkele sporadische afspraken betracht” – eigen vertaling) Dit getuigt niet van het bestaan van een 

psychotherapeutische opvolging in België voor een bijzonder ernstige psychische aandoening, laat 

staan van een risico op aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen bij de overdracht. Het tweede attest van 

een arts geeft een opsomming weer van littekens waarvan verzoeker aan zijn arts heeft verklaard dat hij 

die twee jaar geleden heeft opgelopen in Ethiopië als gevolg van foltering. De arts spreekt zich niet uit 

over een mogelijk causaal verband tussen de verklaring en de littekens. Bovendien moet vastgesteld 

worden dat verzoeker heeft verklaard die twee jaar geleden te hebben opgelopen, toch heeft hij in zijn 

Dublingehoor van 7 december 2017 uitdrukkelijk verklaard “ik ben gezond, ik neem geen medicatie”. De 

gemachtigde in de bestreden beslissing en verweerder in de nota hebben terecht gewezen op het feit 

dat geen gezondheidsproblemen gekend zijn. De Raad is van oordeel dat indien verzoeker een ernstige 

psychische aandoening overhield aan deze aangehaalde foltering, hij hieromtrent minimale verklaringen 

had kunnen afleggen. In het verzoekschrift wordt hier geen verklaring voor gegeven. 

 

Een dergelijke situatie verantwoordt volgens de Raad geen vernietiging, noch (gewone) schorsing met 

het oog op een nieuwe beoordeling door de gemachtigde zoals gevraagd door verzoeker. 

 

Volgens het voormelde arrest moet de Raad de vrees wegnemen door zich ervan te vergewissen dat de 

in de punten 81 tot en met 83 van het arrest CK bedoelde voorzorgsmaatregelen zullen worden 

getroffen. Hiermee doelt het Hof van Justitie op het bepaalde in de artikelen 31 en 32 van de Dublin III-

verordening waarbij aan de verantwoordelijke lidstaat de gegevens betreffende de gezondheidstoestand 

van de verzoeker moeten worden verstrekt die deze lidstaat in staat stellen, de verzoeker de dringende 

medische zorg te verstrekken die noodzakelijk is ter bescherming van zijn vitale belangen.  

 

Zoals gezegd is de Raad er niet van overtuigd dat er thans dringende medische zorg moet worden 

verstrekt ter bescherming van vitale belangen. Tegelijk stelt de Raad vast dat de gemachtigde in de 

bestreden beslissing reeds heeft gewezen op die voorzorgsmaatregelen waarbij hij erop wijst dat in 

geval van een medische problematiek of speciale noden die informatie wordt neergelegd in een 

gezondheidsverklaring en voor de overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat op de wijze 

omschreven in artikel 32 van Verordening 604/2013. De Oostenrijkse instanties worden ten minste 5 

dagen vooraf ingelicht over de overdracht van de betrokkene. De gemachtigde is van oordeel dat de 

betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Oostenrijk niet 

aannemelijk maakt dat hij niet de nodige zorgen zal verkrijgen. De Raad acht deze beoordeling in casu 

afdoende, niet kennelijk onredelijk en zorgvuldig.  

 

Waar verzoeker nog wijst op gebrek aan gespecialiseerde hulp voor getraumatiseerde verzoekers, die 

nood hebben aan behandeling voor psychische problemen blijkt evenwel uit het AIDA-rapport dat zich 

inderdaad een vertraging kan voordoen maar dat in Wenen verzoekers een verzekeringskaart 

ontvangen op dezelfde wijze als andere verzekerde personen en toegang hebben tot gezondheidszorg 

zonder problemen. De Raad stelt vast uit het akkoord van Oostenrijk dat de overdracht bedoeld is naar 

Wenen en dat de Oostenrijkse autoriteiten daarin ook uitdrukkelijk vragen naar de fysieke of psychische 

gezondheidssituatie, of elke andere delicate situatie die opvangproblemen zou kunnen veroorzaken. De 

Oostenrijkse autoriteiten vragen ook naar gedetailleerde medische informatie. Hieruit blijkt volgens de 

Raad dat de Oostenrijkse autoriteiten in het kader van een gecontroleerde Dublinoverdracht wel degelijk 

de intentie hebben in gepaste opvang te voorzien mochten zich psychische problemen voordoen.  
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De Raad volgt verzoeker dan ook niet in zijn stelling dat gezien zijn psychische problemen een 

overdracht aan Oostenrijk zou impliceren dat hij verstoken zal blijven van de door de psycholoog nodig 

geachte behandeling met ernstige gevolgen voor zijn psychisch en algemeen welzijn, behandeling die 

blijkbaar in België ook niet op regelmatige wijze op poten werd gezet. 

 

Vervolgens wijst verzoeker in een derde onderdeel op problemen met toegang tot de arbeidsmarkt en 

tot familiehereniging. Verweerder merkt in de nota evenwel terecht op dat niet dienstig kan worden 

ingezien op welke wijze dit een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest zou 

kunnen impliceren. De Raad volgt het standpunt in de nota dat een eventueel gebrek aan inkomsten uit 

tewerkstelling gedurende de procedure voor internationale bescherming niet volstaat om te besluiten dat 

België verantwoordelijk zou moeten geacht worden voor de behandeling van het beschermingsverzoek. 

Hij wijst immers op de paragrafen 84-86 van het arrest van de gevoegde zaken NS (C-411/10) en ME 

(C-493/10) van 21 december 2011 waaruit blijkt dat het Hof van oordeel is dat de verplichtingen 

neergelegd in de criteria van de Dublin II-verordening (thans de Dublin III-verordening) tot het bepalen 

van de verantwoordelijke lidstaat elke inhoud wordt ontnomen indien iedere niet-naleving van 

afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2003/9, 2004/83 of 2005/85 door een bevoegde lidstaat tot 

gevolg zou hebben dat de lidstaat waarin een asielverzoek is ingediend, de verzoeker van internationale 

bescherming niet meer aan die eerste lidstaat kan overdragen. Ingeval echter “ernstig moet worden 

gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de 

verantwoordelijke lidstaat tekort schieten, waardoor asielzoekers die aan deze lidstaat worden 

overgedragen er onmenselijk of vernederd worden behandeld in de zin van artikel 4 van het Handvest”, 

is de overdracht in strijd met die bepaling. Bijgevolg, moet hieruit mutatis mutandis afgeleid worden dat 

niet iedere niet-naleving van de Opvangrichtlijn of Procedurerichtlijn of andere actueel toepasselijke 

richtlijn kan aanleiding geven tot een switch in verantwoordelijkheid. Bovendien blijkt weliswaar uit het 

door verzoeker aangehaalde artikel 15 van de Opvangrichtlijn dat in principe aan verzoekers toegang tot 

de arbeidsmarkt moet worden verstrekt vanaf negen maanden nadat het beschermingsverzoek is 

ingediend maar dat, ook al moet die toegang daadwerkelijk zijn, lidstaten om redenen van 

arbeidsmarktbeleid voorrang kunnen geven aan onderdanen van de Unie en onderdanen van staten die 

partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en aan onderdanen van 

derde landen die legaal op het grondgebied verblijven.  

 

Ook wat betreft de strenge vereisten voor familiehereniging, moet het bovenstaande worden herhaald 

en blijkt uit het AIDA-rapport p. 102 dat er inderdaad strikte voorwaarden gelden. Toch blijkt eveneens 

dat er wordt verwezen naar rechtspraak van het Administratief Hooggerechtshof, dat toeziet op respect 

voor artikel 8 van het EVRM of artikel 7 van het Handvest. Het komt verzoeker toe zich op die interne 

rechtsmiddelen te beroepen, indien nodig.  

 

In een vierde onderdeel gaat verzoeker verder in op de verstrenging in de asielprocedure en 

opvangvoorzieningen in Oostenrijk beoogd door de conservatieve en extreemrechtse regering waarbij er 

voorstellen tot wijziging zijn die ernstige vragen doen rijzen over richtlijnen en grondrechten. Hij wijst op 

een voorstel tot beperking van de bewegingsvrijheid van verzoekers van internationale bescherming, het 

in beslag nemen van liquide middelen, telefoontoestellen, beperkingen op medisch beroepsgeheim, 

hetgeen hij kadert binnen een schending van het privéleven zoals gewaarborgd door artikel 7 van het 

Handvest. Tegelijk stipt hij aan dat de voorzitter van het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof al 

waarschuwde voor dergelijke schendingen van de grondwettelijke rechten.  

 

De Raad is van oordeel dat bezwaarlijk kan verwacht worden van de gemachtigde dat hij bij het nemen 

van zijn beslissing moet rekening houden met voorstellen van wetswijzigingen. Het komt hem toe de 

situatie te beoordelen zoals die voorligt op het ogenblik van zijn beslissing en de Raad is van oordeel 

dat de gemachtigde dit op redelijke en zorgvuldige wijze heeft gedaan. Bovendien blijkt wederom door 

hetgeen verzoeker zelf aanstipt over de voorzitter van het Oostenrijks Grondwettelijk Hof dat de 

internrechtelijke controle, gewaarborgd door de scheiding der machten, zal moeten afgewacht worden 

alvorens er nu reeds van moet uitgegaan worden dat al deze voorstellen ook daadwerkelijk wet zullen 

worden of nadien blijven.   

 

Tot slot komt verzoeker in zijn conclusie nog eens terug op het bovenstaande. De Raad is echter niet 

overtuigd van alle door verzoeker aangehaalde schendingen van de richtlijnen of grondrechten om de 

hierboven aangehaalde redenen en wijst er opnieuw op dat het Hof van Justitie voor recht heeft gesteld 

dat niet elke tekortkoming van een richtlijn aanleiding kan geven tot een switch van de 

verantwoordelijkheid. Bovendien blijkt uit de vele aangehaalde verwijzingen in het AIDA-rapport naar 
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rechtspraak van de hoge administratieve rechtscolleges of het Constitutioneel Hof dat er sprake is van 

een intern effectief rechtsmiddel waarop verzoeker zich kan beroepen indien nodig. 

 

Tegelijk is de Raad van oordeel dat de beslissing reeds getuigt van een grondige motivering waarbij de 

heikele passages uit de door hem geciteerde rapporten niet uit de weg zijn gegaan en de gemachtigde 

niet zonder meer is overgestapt van enerzijds een vaststelling in het ECRE-rapport van 2015, dat 

overigens minder actueel is dan het AIDA-rapport up tot date tot eind december 2017, dat er sprake kan 

zijn van systeemfouten tot anderzijds een standaardparagraaf dat er geen dermate structurele 

tekortkomingen zijn waardoor personen die in het kader van Verordening 604/2013 aan Oostenrijk 

worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Hij is wel degelijk 

duidelijk en concreet ingegaan op eventuele pijnpunten in de beschermingsprocedure, in de 

opvangprocedure en heeft rekening gehouden met verzoekers verklaringen over diens familie en 

gezondheid en aangehaalde redenen waarom hij eigenlijk geen bezwaar heeft tegen een overdracht 

naar Oostenrijk, maar toch liever in België zijn beschermingsverzoek behandeld wil zien.  

 

De Raad kon niet vaststellen dat het bestuur bij zijn beoordeling is uitgegaan van onjuiste feitelijke 

gegevens, of dat hij die incorrect heeft beoordeeld of dat hij op grond daarvan in onredelijkheid tot zijn 

besluit is gekomen. Een manifeste beoordelingsfout blijkt niet. 

 

De Raad neemt niet aan dat nog een zorgvuldiger onderzoek diende te gebeuren naar het risico op een 

mensonterende of vernederende behandeling in het licht van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

Handvest. Noch blijkt een schending van de motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

van artikel 3(2), tweede en derde lid van de Dublin III-verordening of van de door verzoeker 

aangehaalde grondrechten zoals gewaarborgd door het EVRM of het Handvest. 

 

Het middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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 verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juli tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


