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 nr. 224 087 van 17 juli 2019 

in de zaak RvV x / IX 

 

 

 In zake: x 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. DOTREPPE 

Kroonlaan 207 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 13 juli 2019 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 4 juli 2019 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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat H. DOTREPPE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 14 september 2018 een verzoek om internationale bescherming in. 
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1.2. Op 31 oktober 2018 richtte verweerder, op grond van artikel 18.1.b) van de Europese Verordening 

nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te 

bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een 

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

343/2003/EG) een terugnameverzoek aan de Spaanse autoriteiten. 

 

1.3. Verweerder bracht de Spaanse autoriteiten op 17 januari 2019 op de hoogte van het feit dat zij, op 

basis van artikel 25.2 van de verordening nr. 343/2003/EG, werden geacht het terugnameverzoek te 

aanvaarden daar zij niet binnen de termijn van één maand reageerden op dit verzoek. 

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 4 maart 2019 de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verzoeker stelde tegen deze beslissing een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk-

heid in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.5. De Raad verwierp bij arrest nr. 218 344 van 15 maart 2019 de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid die verzoeker instelde tegen de beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten 

 

1.6. Verzoeker werd op 11 april 2019 overgebracht naar Spanje.  

 

1.7. Volgens zijn verklaringen kwam verzoeker op 18 april 2019 terug naar België. 

 

1.8. Verzoeker diende op 7 mei 2019 een nieuw verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.9. Op 21 mei 2019 richtte verweerder, op grond van artikel 18.1.b) van de verordening nr. 

343/2003/EG een terugnameverzoek aan de Spaanse autoriteiten.  

 

1.10. De Spaanse autoriteiten deelden verweerder op 27 mei 2019 mee het terugnameverzoek te 

aanvaarden. 

 

1.11. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 4 juli 2019 de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

Deze beslissing, die verzoeker op 8 juli 2019 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

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

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

die verklaart te heten: 

 

naam : [A.] 

voornaam : [A.] 

[…] 

nationaliteit : Palestina 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verklaarde op 18.04.2019 in België te zijn aangekomen. Op 03.05.2019 bood betrokkene 

zich aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verder: de DVZ) en maakte zijn intentie kenbaar dat hij in 

België een volgend verzoek om internationale bescherming wenste in te dienen. Betrokkene verklaarde 

geboren te zijn op 18.08.1989 in Gaza en over het staatsburgerschap van Palestina te beschikken en 

werd dezelfde dag in het bezit gesteld van een aanmeldbewijs. Op 07.05.2019 diende betrokkene 

effectief een volgend verzoek om internationale bescherming in bij de bevoegde Belgische autoriteiten 

hetwelk op 07.05.2019 door de DVZ werd geregistreerd en waarbij betrokkene dezelfde gegevens opgaf 

als bij zijn aanmelding op 03.05.2019.  

 

Een nazicht van de vingerafdrukken van betrokkene in de Centrale Eenheid van het Eurodacsysteem en 

het VIS toont aan dat de vingerafdrukken van betrokkene door de Spaanse en Belgische autoriteiten in 

de Centrale Eenheid van het Eurosysteem geregistreerd werden in het kader van een verzoek om 

internationale bescherming. 
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Vooreerst dient met betrekking tot het administratief van betrokkene het volgende te worden opgemerkt. 

Betrokkene meldde zich een eerste keer aan bij de DVZ op 10.09.2018 in het kader van een verzoek 

om internationale bescherming en werd in het bezit gesteld van een aanmeldbewijs. Op 14.09.2018 

diende betrokkene vervolgens effectief een verzoek om internationale bescherming in dat door de DVZ 

op 14.09.2018 werd geregistreerd. Het eerste verzoek om internationale bescherming van betrokkene 

maakte het voorwerp uit van Dublin-claim naar Spanje op basis van art. 18§1b van de Verordening (EU) 

Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 

lidstaten wordt ingediend (herschikking) (verder: Dublin-III-Verordening). Dit terugnameverzoek werd 

door de Spaanse autoriteiten in eerste instantie impliciet aanvaard en op 29.01.2019 volgde alsnog een 

expliciet terugnameakkoord waarmee de Spaanse autoriteiten expliciet hun verantwoordelijkheid voor 

de behandeling van het verzoek om internationale bescherming van betrokkene erkenden. Betrokkene 

maakte naar aanleiding van het Spaanse Dublinakkoord op 04.03.2019 het voorwerp uit van een 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten en een beslissing tot het  

vasthouden in een welbepaalde plaats op basis van artikel 51/5§4 van de Vreemdelingenwet die beiden 

op 05.03.2019 aan betrokkene betekend werden. Betrokkene diende tegen deze beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwisting (verder: RVV). Dit beroep werd op 15.03.2019 door de RVV verworpen. Op 

11.04.2019 werd betrokkene vervolgens onder escorte overgedragen aan de Spaanse autoriteiten op de 

luchthaven van Madrid.  

 

Betrokkene verklaarde op 27.06.2019 tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ in het kader van zijn 

volgend verzoek om internationale bescherming dat hij reeds eerder een verzoek om internationale 

bescherming heeft ingediend in België en dat hij vanuit België gerepatrieerd werd naar Spanje. 

Betrokkene werd geconfronteerd met het resultaat uit het Eurodacverslag van 03.05.2019 waaruit blijkt 

dat zijn vingerafdrukken door de Spaanse autoriteiten in de Centrale Eenheid van het Eurodacsysteem 

geregistreerd werden in het kader van een verzoek om internationale bescherming en naar een 

verklaring gevraagd. Betrokkene verklaarde dat hij in Spanje geen verzoek heeft ingediend en enkel zijn 

vingerafdrukken gegeven heeft op de luchthaven. Betrokkene werd geconfronteerd met het gegeven dat 

uit de resultaten in het Eurodacverslag wel degelijk blijkt dat er een verzoek om internationale 

bescherming geregistreerd werd in Spanje. Betrokkene stelde dat hij er bij blijft dat hij geen verzoek 

heeft ingediend en dat hij enkel zijn vingerafdrukken gegeven heeft op de luchthaven. Betrokkene 

verklaarde verder tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 27.06.2019 dat hij in januari 2018 

vanuit Gaza in Palestina per taxi naar Egypte reisde waar hij in januari 2018 zou zijn aangekomen. 

Betrokkene verklaarde dat hij niet weet wanneer hij uit Egypte vertrok alleen dat hij per vliegtuig met een 

paspoort visavrij per vliegtuig naar Venezuela reisde waar hij op 01.03.2018 zou zijn aangekomen. Op 

een onbekende datum zou betrokkene vervolgens vanuit Venezuela per vliegtuig naar Ecuador gereisd 

zijn omdat hij in Venezuela geen verblijfsstatuut van langer dan drie maanden kreeg en omwille van de 

vele problemen en armoede. Eind juni, begin juli 2018 zou betrokkene in Ecuador zijn aangekomen. 

Betrokkene verklaarde dat hij gedurende twee maanden in Guayaqil verbleef om vervolgens vanuit 

Ecuador naar Spanje te reizen omdat hij er geen werk vond en geen verblijfstatuut van langer dan drie 

maanden kreeg. Begin september 2018 zou betrokkene in Spanje zijn aangekomen. Betrokkene stelt 

dat hij niet meer weet wanneer hij Spanje verlaten heeft maar dat hij per bus illegaal over Frankrijk naar 

België reisde waar hij begin september 2018 zou zijn aangekomen. Betrokkene verklaarde dat hij in 

België een verzoek om internationale bescherming indiende en dat hij tot 10 april 2019 in België 

verbleef en vervolgens gerepatrieerd werd naar Spanje. Betrokkene verklaarde dat hij van 10.04.2019 

tot 17.04.2019 in Spanje verbleven zou hebben en vervolgens per bus naar België terugkeerde waar hij 

op 18.04.2019 aankwam en waar hij zich op 03.05.2019 aanbood bij de DVZ en zijn intentie kenbaar 

maakte dat hij in België een volgend verzoek om internationale bescherming wenste in te dienen en 

werd dezelfde dag in het bezit gesteld van een aanmeldbewijs. Op 07.05.2019 diende betrokkene 

effectief een volgend verzoek om internationale bescherming in hetwelk op 07.05.2019 door de DVZ 

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

Betrokkene legde in het kader van zijn volgend verzoek een geboorteakte voor en verklaarde met 

betrekking tot zijn paspoort dat hij dit verscheurd heeft toen hij de eerste keer van Ecuador naar Spanje 

reisde in 2018. 

 

Zoals hogerop reeds werd uiteengezet, werd betrokkene op 11.04.2019 door de Belgische autoriteiten 

onder escorte overgedragen aan de Spaanse autoriteiten op de luchthaven van Madrid naar aanleiding 

van een Spaans terugnameakkoord in het kader van de Dublin-III-Verordening. Aangezien betrokkene 
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zich na zijn overdracht aan Spanje vanuit Spanje terug naar België heeft begeven waar hij op 

18.04.2019 zou zijn aangekomen en waar hij zich op 03.05.2019 aanbood bij de DVZ in het kader van 

een volgend verzoek om internationale bescherming werd op basis van de resultaten uit het 

Eurodacverslag van 03.05.2019 en de vaststelling dat betrokkene door de Belgische autoriteiten op 

11.04.2019 aan de Spaanse autoriteiten werd overgedragen in het kader van de Dublin-III-Verordening 

op 21.05.2019 door de Belgische autoriteiten een nieuw terugnameverzoek overgemaakt aan de 

Spaanse autoriteiten op basis van art. 18§1b van de Dublin-III-Verordening. De Spaanse autoriteiten 

hebben dit terugnameverzoek op 27.05.2019 op basis van art. 18§1b van de Dublin-III-Verordening 

ingewilligd en erkennen daarmee expliciet hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van het 

verzoek om internationale bescherming van betrokkene.   

 

Met betrekking tot de vraag of betrokkene reeds eerder in België of elders een verzoek om 

internationale bescherming heeft ingediend, verklaarde betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud 

van 27.06.2019 in het kader van zijn volgend verzoek om internationale bescherming dat hij in 

september 2018 in België een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en dat hij in twee 

opvangcentra verbleef en dat zijn verzoek om internationale bescherming werd afgewezen en hij vanuit 

België gerepatrieerd werd naar Spanje (DVZ, vraag 22). Betrokkene werd geconfronteerd met de 

resultaten uit het Eurodacverslag van 03.05.2019 waaruit blijkt zijn vingerafdrukken eerst door de 

Spaanse autoriteiten in de Centrale Eenheid van het Eurodacsysteem geregistreerd werden in het kader 

van een verzoek om internationale bescherming en nadien door de Belgische en naar een verklaring 

gevraagd. Betrokkene verklaarde daarop dat hij in Spanje geen verzoek heeft ingediend en er enkel zijn 

vingerafdrukken heeft gegeven. Betrokkene werd er op gewezen dat uit het Eurodacverslag wel degelijk 

blijkt dat hij een verzoek om internationale bescherming gedaan heeft in Spanje. Betrokkene verklaarde 

dat hij er bij blijft dat hij geen verzoek gedaan heeft en dat hij enkel zijn vingerafdrukken heeft gegeven 

op de luchthaven (DVZ, vraag 24). Met betrekking tot de verklaringen van betrokkene dat hij geen 

verzoek om internationale bescherming in Spanje gedaan heeft en dat hij enkel zijn vingerafdrukken 

heeft gegeven dient vooreerst het volgende te worden opgemerkt. In art. 29 van Verordening (EU) Nr. 

603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26.06.2013 betreffende de instelling van 

„Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van 

Verordening (EU) nr. 604/2013 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 en 

betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen 

van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige 

IT- systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking), (verder: Verordening (EU) nr. 

603/2013) wordt gesteld  dat het laten nemen van de vingerafdrukken voor personen die onder art. 9§1-  

in casu asielzoekers vanaf de leeftijd van 14 jaar -, onder art. 14§1 - in casu elke vreemdeling vanaf de 

leeftijd van 14 jaar komende uit een derde land en die door de bevoegde controleautoriteiten van een 

lidstaat is aangehouden in verband met het illegaal over land, over zee of door de lucht overschrijden 

van de grens van die lidstaat en die niet is teruggezonden – onder of art. 17§1 - in casu om na te gaan 

of een onderdaan van een derde of een staatloze vanaf de leeftijd van 14 jaar die illegaal op het 

grondgebied van een lidstaat verblijft, reeds eerder in een andere lidstaat een verzoek om internationale 

bescherming heeft ingediend – van Verordening (EU) nr. 603/2013, een verplichting is. Het laten nemen 

van de vingerafdrukken in de gevallen vermeldt in art. 9§1, art. 14§1 of art. 17§1 van deze Verordening 

is derhalve niet verblijvend of een vrije keuze, maar een verplichting voor de vreemdeling in de gevallen 

bepaald in art. 9§1, art. 14§1 en art. 17§1 van Verordening (EU) nr. 603/2013. Wat betreft de verklaring 

dat hij enkel zijn vingerafdrukken heeft gegeven op de luchthaven in Spanje maar er geen verzoek om 

internationale bescherming heeft ingediend, dient verder te worden opgemerkt dat uit de codering in het 

Eurodacverslag van 03.05.2019, met name ES11828082903100, blijkt dat er voor betrokkene door de 

Spaanse autoriteiten wel degelijk een verzoek om internationale bescherming werd geregistreerd in de 

Centrale-Eenheid van het Eurodacsysteem. De codering ‘1’ na de landencode ES verwijst immers zoals 

vastgelegd in art. 24§4 van Verordening (EU) Nr. 603/2013 van het Europees Parlement en van de 

Raad van 26.06.2013 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken 

ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 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 en betreffende verzoeken van 

rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten 

behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van 

een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT- systemen op het gebied 
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van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking), op een verzoek om internationale bescherming. Dat 

betrokkene dan ook geen verzoek om internationale bescherming ingediend zou hebben in Spanje of 

deze intentie in Spanje niet kenbaar heeft gemaakt is niet aannemelijk. De Spaanse autoriteiten hebben 

er immers geen enkel voordeel of belang bij om betrokkene in de Centrale Eenheid van het 

Eurodacsysteem te registreren als verzoeker om internationale bescherming indien hij er geen verzoek 

om internationale bescherming zou hebben ingediend of deze intentie niet kenbaar zou hebben 

gemaakt aan de Spaanse autoriteiten.  Verder dient te worden opgemerkt dat de Spaanse autoriteiten 

op 27.05.2019 een terugnameakkoord hebben gegeven voor betrokkene op basis van art. 18§1b van de 

Dublin-III-Verordening. Artikel 18§1b van de Dublin-III-Verordening stelt: “de verantwoordelijke lidstaat is 

verplicht een verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft 

ingediend of die zich zonder verblijftitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 

25 en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen”. Ook al bleef betrokkene tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud op de DVZ van 27.06.2019 ontkennen dat hij in Spanje een verzoek om internationale 

bescherming heeft gedaan (DVZ, 22, 24 & 25), de vaststelling dat de Spaanse autoriteiten betrokkene 

terugnemen op basis van art. 18§1b van de Dublin-III-Verordening toont onomstotelijk aan dat er voor 

betrokkene wel degelijk een verzoek voor internationale bescherming is geregistreerd door de Spaanse 

autoriteiten en dat dit verzoek om internationale bescherming in behandeling is. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

betrokkene zal door de Spaanse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die 

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

ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Spaanse autoriteiten de minimumnormen inzake 

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

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

2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Betrokkene brengt evenmin concrete elementen 

aan dat een terugkeer naar Spanje een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/95/EU of op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Betrokkene slaagt er 

evenmin in aannemelijk te maken dat er een reëel risico bestaat dat Spanje hem zonder meer zal 

repatriëren naar het land waarvan hij het staatsburgerschap bezit of naar het land waar hij zijn 

gewoonlijk verblijf heeft na zijn aankomst in Spanje en vooraleer in het kader van zijn verzoek om 

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

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

vraag of betrokkene redenen heeft met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van 

behandeling door de Spaanse autoriteiten die een verzet tegen een overdracht naar Spanje zouden 

kunnen rechtvaardigen, verklaarde betrokkene dat hij zeker bezwaren heeft tegen een overdracht naar 

Spanje omdat hij er niemand kent en dat hij ook een talenprobleem heeft omdat niemand in Spanje 

Engels spreekt en dat in België mensen meer Engels spreken (DVZ, vraag 33). Met betrekking tot deze 

aangehaalde redenen om zich te verzetten tegen een overdracht naar Spanje dient te worden 

opgemerkt dat deze aangehaalde redenen geen verband houden met de omstandigheden van opvang 

of van behandeling door de Spaanse autoriteiten. Deze door betrokkene aangehaalde redenen kunnen 

dan ook niet als gerechtvaardigd beschouwd worden om zich te verzetten tegen een overdracht naar 

Spanje. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het volgen van betrokkene in diens keuze van het 

land waar hij een verzoek om internationale bescherming wil indienen, zou neerkomen op het 

ontkennen van het objectief dat Europa voor ogen heeft in haar Dublin-III-Verordening waarbij de criteria 

en de mechanismen worden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

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

om internationale bescherming uit te sluiten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door 

betrokkene, kan dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. De 

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

verzoek om internationale bescherming in België te behandelen. Wat immers een mogelijk risico tot 

blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van art. 3 van het EVRM bij een 

verwijdering van betrokkene naar Spanje betreft, dient te worden opgemerkt dat er op basis van een 

grondige analyse van toonaangevende rapport van gezaghebbende organisaties met betrekking tot de 
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situatie in Spanje wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende 

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

(Magdalena Queipo de Llano & Jennifer Zuppiroli, “Country Report: Spain“, AIDA, last update 

20.03.2019   te consulteren op http://www.asylumineurope.org/reports/country/spain ) blijkt, dat men 

omdat men verzoeker om internationale bescherming is of zou zijn in Spanje of tot deze kwetsbare 

groep zou behoren, niet zonder meer en automatisch kan stellen dat men als verzoeker om 

internationale bescherming in Spanje automatisch deel uitmaakt van een groep die systematisch 

blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte, vernederende en mensonwaardige behandelingen 

zoals bepaald in art. 3 van het EVRM en dit louter en alleen omdat men een verzoeker om internationale 

bescherming is of zou zijn. In het aangehaalde rapport van deze toonaangevende en gezaghebbende 

organisatie zijn er geen dergelijke meldingen terug te vinden. In deze verschillende rapporten worden 

bovendien ook nergens melding gemaakt dat het systeem van de procedure tot het verkrijgen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming 

in Spanje dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale 

bescherming die in het kader van de Dublin-Verordening aan Spanje worden overgedragen er 

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

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Daarnaast heeft het UNHCR geen rapporten 

gepubliceerd waarin het UNHCR stelt dat het systeem van de […] procedure tot het verkrijgen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming 

in Spanje dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale 

bescherming die in het kader van de Dublin-Verordening aan Spanje worden overgedragen er 

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

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Er zijn evenmin publicaties van het UNHCR 

beschikbaar waarin het UNHCR oproept om in het kader van de Dublin-Verordening geen personen te 

transfereren naar Spanje omwille van structurele tekortkomingen in het Spaanse systeem van de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen waardoor 

verzoekers om internationale bescherming die in het kader van de Dublin-Verordening aan Spanje 

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

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Wat betreft de actuele 

situatie waarbij er in Spanje momenteel een hogere instroom is van kandidaat-vluchtelingen en 

economische migranten ten gevolgde de politieke gebeurtenissen die plaatsgrepen en plaatsgrijpen in 

Noord-Afrika en het Midden-Oosten dient echter te worden opgemerkt dat dit niet automatisch beteken[t] 

dat betrokkene na zijn overdracht aan de Spaanse autoriteiten blootgesteld zal worden aan een 

onmenselijke of vernederende behandeling en/of dat zijn verzoek om internationale bescherming niet 

met de nodige aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. Er zijn evenmin recente objectieve 

publicaties van toonaangevende en gezaghebbende organisaties voorhanden waaruit blijkt dat de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming, opvang, gezondheidszorg en juridische 

bijstand in de Spaanse procedure tot het bekomen van internationale bescherming en 

opvangmodaliteiten door de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in zijn 

geheel niet meer beschikbaar zijn noch dat eventuele tekortkomingen stelselmatig zijn. Het AIDA-

rapport met betrekking tot Spanje wijdt twee paragrafen aan de situatie van personen die onder de 

bepalingen van de Dublin-III-Verordening aan Spanje worden overgedragen. Er wordt gesteld dat 

Spanje geen garanties geeft aan de andere lidstaten, maar de bevoegde instantie - het OAR ("Oficina 

de Asilo y Refugio")- voorafgaand aan een overdracht wel overlegt met de diensten van het Ministerie 

van Werk en Sociale Zekerheid, dat bevoegd is voor de opvang van verzoekers voor internationale 

bescherming ("The Dublin Unit does not provide guarantees to other Member States prior to incoming 

transfers, although upon arrival of an asylum seeker through a Dublin transfer, the OAR coordinates with 

the Ministry of Employment and Social Security, responsible for reception", pagina 34). Verder wordt 

gemeld dat aan Spanje overgedragen personen geen belemmeringen ondervinden wat betreft de 

toegang tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en dat het OAR prioriteit 

geeft aan de registratie van deze personen (pagina 34, "Dublin returnees do not face obstacles in re-

accessing the asylum procedure. The OAR prioritises their registration appointment for the purpose of 

lodging an asylum application"). Het AIDA-rapport stelt dat de toegang van verzoekers voor 

internationale bescherming tot gezondheidszorg in Spanje wettelijk wordt gegarandeerd en verzoekers 

op adequate wijze en onder dezelfde voorwaarden als staatsburgers toegang hebben tot 

gezondheidszorg, gespecialiseerde behandelingen inbegrepen ("Spanish law foresees full access to the 

public health care system for all asylum seekers. Through this legal provision, they are entitled to the 

same level of health care as nationals and third-country nationals legally residing in Spain, including 

access to more specialised treatment for persons who have suffered torture, severe physical or 

psychological abuses or traumatising circumstances", pagina 64). Het Spaanse systeem van opvang 

van verzoekers voor internationale bescherming kent drie fasen. In een eerste fase verblijft de verzoeker 
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in een open en gemeenschappelijke opvangstructuur ("centro de acogida de refugiados"). Gedurende 

dit verblijf wordt nadruk gelegd op het verwerven van vaardigheden die een integratie in de Spaanse 

samenleving moeten faciliteren. In een tweede fase verkrijgen verzoekers financiële bijstand en dekking 

van vaste kosten. Ten slotte is er de "autonome fase" waarbij de verzoeker autonoom kan leven en 

verder nog nodige bijstand en ondersteuning wordt verstrekt (pagina 55). Het enkele feit dat de opvang 

van verzoekers voor internationale bescherming in Spanje anders is georganiseerd dan in België 

impliceert geenszins een risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het rapport meldt dat een toename van het aantal 

verzoeken in 2018 de Spaanse instanties voor uitdagingen plaatste qua opvang en voor moeilijkheden 

zorgde op dat vlak. Het meldt tevens dat de voorbije jaren steevast bijkomende opvangcapaciteit werd 

gecreëerd en dat die uitbreiding van de capaciteit niet ten koste ging van de levensomstandigheden in 

de opvangstructuren ("While the increase in arrivals of asylum seekers through 2018 has exacerbated 

difficulties in accessing reception, the actual conditions in reception facilities have not deteriorated since 

reception capacity was increased", pagina 60). Er dient benadrukt te worden dat de 

levensomstandigheden in de opvangstructuren in het rapport nergens als ontoereikend of sub-standaard 

worden beoordeeld. In het rapport wordt weliswaar gewezen op een achterstand in de registratie van 

verzoeken (pagina 58) maar hier aangaande dient opgemerkt te worden dat in de passage over 

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

uitdrukkelijk wordt gesteld dat de registratie van deze personen prioriteit krijgt (pagina 34, cfr. supra). 

Wat betreft de omstandigheden in de tijdelijke opvangcentra voor immigranten, de zogenaamde CETI 

('Centro de estancia temporal para inmigrantes') in Melilla en Ceuta en in de detentiecentra, de CIE 

('Centro de Internamiento de Extranjeros') dient te worden opgemerkt dat er geen redenen zijn om aan 

te nemen dat betrokkene na zijn overdracht in een tijdelijk opvangcentrum voor immigranten of in een 

detentiecentrum terecht zal komen. Het rapport laat zich weliswaar kritisch uit over bepaalde aspecten 

betreffende de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvang van 

verzoekers maar op basis van dit rapport kan niet gesteld worden dat de procedures inzake 

internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale 

bescherming in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen dat verzoekers die in het kader van 

Verordening 604/2013 aan Spanje worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan 

worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het 

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

betreffende bepaalde aspecten in verband met de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en opvang en behandeling van verzoekers in Spanje is ons onvoldoende om tot dit besluit 

te komen. Zoals hogerop reeds werd aangehaald blijkt uit informatie van AIDA en ECRE verder dat het 

hooggerechtshof te Madrid de Spaanse autoriteiten bevolen heeft om er ook voor te zorgen dat 

personen die onder de Dublin-III-Verordening door andere lidstaten worden overgedragen aan Spanje 

niet uitgesloten mogen worden wat betreft opvang na hun overdracht aan Spanje. Uit deze informatie 

blijkt eveneens dat het Ministerie van Werk, Migratie en Sociale Zekerheid, dat bevoegd is voor de 

opvang van verzoekers voor internationale bescherming reeds de nodige instructies heeft gegeven en 

aanpassingen heeft doorgevoerd zodat personen die in Spanje een verzoek om internationale 

bescherming hebben ingediend en die vervolgens hun opvangplaats verlaten hebben en naar een 

andere lidstaat zijn getrokken en die vervolgens onder de Dublin-III-Verordening worden overgedragen 

aan Spanje wel degelijk de garantie hebben dat ze na hun overdracht in de opvangstructuren in Spanje 

terecht kunnen en dus niet worden uitgesloten van opvang na hun overdracht aan Spanje in het kader 

van de Dublin-III-Verordening (AIDA-rapport Spanje, pagina 12).  Er zijn verder evenmin recente 

objectieve publicaties van toonaangevende en gezaghebbende organisaties voorhanden waaruit blijkt 

dat de procedure tot het bekomen van internationale bescherming, opvang, gezondheidszorg en 

juridische bijstand in de Spaanse procedure tot het bekomen van internationale bescherming en 

opvangmodaliteiten door de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in zijn 

geheel niet meer beschikbaar zijn noch dat eventuele tekortkomingen stelselmatig zijn.  Wat betreft 

eventuele elementen van racisme, dient bovendien te worden opgemerkt dat geen enkele lidstaat 

volledig vrij is van discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid. Dit impliceert echter niet 

automatisch dat wat betreft de behandeling van verzoeker om internationale bescherming en de opvang 

en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming dat personen, die aan Spanje worden 

overgedragen onder de bepalingen van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden 

onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen. Wat betreft de publicaties in analoge 

en digitale media met betrekking tot de verhoogde instroom van kandidaat-vluchtelingen en 

economische migranten in Spanje en de organisatorische problemen die daar mee gepaard zouden 

gaan, dient echter te worden opgemerkt dat deze publicaties niet zonder meer als objectief en accuraat 

kunnen worden beschouwd. Het gegeven dat eender welk analoog of digitaal medium een artikel 

publiceert, bewijst immers niet de correctheid en objectiviteit van de erin vermeldde feiten. De in 
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analoge en in digitale media gepubliceerde berichten en (politieke) meningen, zijn dan ook wat ze zijn, 

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

rapporten van toonaangevende, gezaghebbende nationale en internationale organisaties.Verder dient te 

worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 21 december 2011 in de gevoegde 

zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department en C-493/10, M.E. en andere 

versus Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform onder meer 

stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de doelstellingen en het systeem van de Dublin-

Verordening indien de geringste schending van de richtlijnen 2013/33/EU , 2011/95/EU en 2013/32/EU 

zou volstaan om de overdracht van een verzoeker om internationale bescherming aan de normaal 

gesproken bevoegde lidstaat te verhinderen. Door het vermoeden te vestigen dat de grondrechten van 

de verzoeker om internationale bescherming er zullen worden geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal 

gesproken bevoegd is om zijn verzoek om internationale bescherming te behandelen beoogt de Dublin-

Verordening namelijk een duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om snel te kunnen bepalen 

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

zoals met name in de punten 124 en 125 van de conclusie van Advocaat-Generaal V. Trstenjak van 

22.09.2011 in de zaak in de zaak C-411/10 van N.S. versus Secretary of State for the Home 

Departement blijkt. Daartoe voorziet de Dublin-Verordening in een regeling die inhoudt dat slechts één 

Lidstaat, die op basis van de objectieve criteria wordt aangewezen bevoegd is om een in een Unieland 

ingediend verzoek om internationale bescherming te behandelen. Indien iedere niet-naleving van een 

afzonderlijke bepaling[…] van de richtlijnen 2013/33/EU , 2011/95/EU of 2013/32/EU door de bevoegde 

Lidstaat in casu tot gevolg zou hebben dat de Lidstaat waarin een verzoek om internationale 

bescherming wordt ingediend, de verzoeker om internationale bescherming niet aan die eerste Lidstaat 

kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van de Dublin-Verordening vervatte criteria om de 

bevoegde Lidstaat te bepalen een extra uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk 

onbeduidende schendingen van de eerder vermeldde richtlijnen, in casu 2013/33/EU, 2011/95/EU of 

2013/32/EU, in een bepaalde Lidstaat, ertoe kunnen leiden dat deze staat ontslagen wordt van de in 

deze Verordening bepaalde verplichtingen. Dit zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de 

verwezenlijking van het doel, met name snel te bepalen welke Lidstaat bevoegd is om een in de Unie 

ingediend asielverzoek te behandelen, in gevaar brengen. Niet tegenstaande dat een overdracht dus 

een schending kan uitmaken in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie indien er ernstig gevreesd moet worden dat het systeem van de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen in de 

verantwoordelijke Lidstaat te kort schieten waardoor verzoekers om internationale bescherming die aan 

een Lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin 

van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dient 

te worden vastgesteld dat er op basis van een analyse van verschillende rapporten echter niet gesteld 

kan worden dat men als verzoeker om internationale bescherming of louter en alleen omdat men deel 

zou uitmaken van de kwetsbare groep van verzoekers om internationale bescherming, in Spanje zonder 

meer en automatisch zal worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie of dat het systeem van de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen in Spanje te kort 

schieten of structurele tekortkoming vertoont waardoor verzoekers om internationale bescherming die 

aan een Lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de 

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

basis van een analyse van dit rapport, waarvan een kopie in bijlage aan het administratief dossier van 

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

intentionele bedreiging, uitgaande van de Spaanse autoriteiten, op zijn leven, vrijheid of fysieke 

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

feiten en omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door de 

verdragspartijen van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 van het EVRM worden weerlegd. Hiervan is 

sprake als de verzoeker om internationale bescherming aannemelijk maakt dat in de procedure tot het 

bekomen van internationale bescherming van de verantwoordelijke lidstaat ten aanzien van de 

verzoeker om internationale bescherming niet zal worden onderzocht en vastgesteld of er sprake is van 

een schending van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 van het EVRM, hetgeen hier niet het geval is. 

Een loutere vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens geenszins omdat 

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

aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Spanje een reëel risico loopt om te 

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

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

gerepatrieerd zal worden naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar 

het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een reden is om aan 
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te nemen dat er een risico bestaat dat de Spaanse autoriteiten hem zouden repatriëren naar het land 

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

heeft vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft. De Spaanse autoriteiten zullen 

bovendien tenminste zes (06) werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de overdracht van 

betrokkene zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. 

 

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

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

DVZ van 27.06.2019 in het kader van zijn volgend verzoek om internationale bescherming dat dit is 

omdat hij verwanten in België heeft waaronder zijn broer en dat België veiligheid biedt voor 

vluchtelingen en dat hij veiligheid en vrijheid zoekt (DVZ, vraag 31). Wat betreft de verklaring van 

betrokkene dat hij specifiek in België een volgend verzoek om internationale bescherming wil indienen 

omdat België veiligheid biedt voor vluchtelingen en dat hij veiligheid en vrijheid zoekt, dient te worden 

opgemerkt dat het volgen van betrokkene in diens keuze van het land waar hij een verzoek om 

internationale bescherming wil indienen, zou neerkomen op het ontkennen van het objectief dat Europa 

voor ogen heeft in haar Dublin-III-Verordening waarbij de criteria en de mechanismen worden 

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

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

te sluiten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door betrokkene, kan dan ook geen grond 

zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. De Belgische asielinstantie zal dan ook onder 

geen enkel beding voldoen aan de wil van betrokkene om zijn verzoek om internationale bescherming in 

België te behandelen. Betrokkene maakt ook op geen enkele wijze aannemelijk dat België het enige 

land ter wereld is die veiligheid biedt voor vluchtelingen en dat er enkel en alleen in België veiligheid en 

vrijheid gezocht kan worden en maakt evenmin aannemelijk dat België binnen het geheel van de 

lidstaten die gebonden zijn door de Dublin-III-Verordening de enige lidstaat is die veiligheid biedt voor 

vluchtelingen en dat enkel in België veiligheid en vrijheid gezocht kan worden.  Wat betreft de verklaring 

dat hij in België verwanten heeft waaronder zijn broer [A.I.S.H.] (o.v. […]), dient het volgende te worden 

opgemerkt. Uit het administratief van betrokkene en zijn broer [A.I.S.H.] (o.v. […]) blijkt dat beide 

meerderjarig zijn. Betrokkene is geboren op 18.08.1989, zijn broer op 30.07.1988. Aangezien beiden 

meerderjarig zijn en gezien de definitie van gezinsleden in art. 2.g van de Dublin-III-Verordening kunnen 

betrokkene en zijn broer dan ook niet als gezinsleden van elkaar beschouwd worden. Op basis van het 

voorgaande is een behandeling van het verzoek om internationale bescherming van betrokkene in 

België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art of 11 van de Dublin-III-Verordening derhalve niet aan 

de orde. Wat betreft een behandeling van de asielaanvraag van betrokkene met toepassing van art. 16 

van de Dublin-III-Verordening dient te worden opgemerkt dat betrokkene niet valt onder de bepaling van 

zwangere personen, persoon met een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of een 

hoge leeftijd en hierdoor afhankelijk zou zijn van de hulp van zijn broer die in België verblijft in het kader 

van een verzoek om internationale bescherming dat nog in behandeling is bij het CGVS zoals bepaald 

in art. 16.1 van de Dublin-III-Verordening. Een toepassing van de bepalingen in art. 16.2 van de Dublin-

III-Verordening is evenmin aan de orde aangezien betrokkene geen kind, broer, zus of ouder zoals 

bepaald in art. 16.1 van de Dublin-III-Verordening in zijn hoofde aanwezig heeft in België. De broer van 

betrokkene is immers geboren in 1988 en dus meerderjarig, is niet zwanger, is geen persoon met een 

pasgeboren kind, verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 04.01.2019 dat hij in 

goede gezondheid is en nergens uit het administratief dossier van deze broer blijkt dat hij een ernstige 

ziekte of een zware handicap heeft en kan gezien zijn geboortejaar, met name 1988, niet beschouwd 

worden als een persoon met een hoge leeftijd. Op basis van hetgeen hiervoor werd uiteengezet is een 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming op basis van art. 16 van de Dublin-III-

Verordening dan ook niet aan de orde. Wat betreft de tussenkomst van Meester Dotreppe in het dossier 

van betrokkene en waarbij de stelt dat het verzoek om internationale bescherming van zijn cliënten, met 

name betrokkene en zijn broer [A.I.S.H.] (o.v. […]) inhoudelijk met elkaar verbonden zijn en dat het 

daarom logisch zou zijn dat België de verzoeken van beide broers in België zou behandelen en dat 

anderzijds omdat het broers zijn die samen geleefd hebben en dat er dus sprake is van een privé- en 

familieleven het eveneens passend zou zijn dat België de redenen voor het verzoek om internationale 

bescherming onderzoekt en het dossier dan ook over te maken aan het CGVS. Meester Dotreppe 

verwijst verder naar de bepalingen in art. 8 van het EVRM, met name het recht op eerbiediging [v]an 

privé- familie- en gezinsleven en naar niet gedefinieerde rechtspraak van de RVV en internationale 

rechtsmachten. Met betrekking tot tussenkomst van Meester Dotreppe dient te worden opgemerkt dat 

uit het administratief van zijn broer [A.I.S.H.] (o.v. […]) blijkt dat deze Palestina reeds in maart 2011 

verlaten zou hebben richting Egypte vanwaar hij één dag later naar Maleisië reisde waar hij legaal 

verbleef van 03.03.2011 tot en met 16.12.2016. Vervolgens zou zijn broer vanuit Maleisië per vliegtuig 

naar Qatar gereisd zijn vanwaar hij verder reisde naar Turkije waar hij vervolgens tien maanden 
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verbleef.  Vanuit Turkije zou betrokkene vervolgens via Cuba naar Venezuela gereisd zijn waar hij van 

26.10.2017 tot 21.06.2018 verblijven zou hebben. Vervolgens zou zijn broer vanuit Venezuela naar 

Ecuador gereisd zijn waar hij vier maanden verbleef om vervolgens vanuit Ecuador naar Spanje te 

reizen waar hij op 03 of 04 december 2018 zou zijn aangekomen en één dag later vanuit Spanje per bus 

via Frankrijk naar België te zijn gereisd. Betrokkene zelf verklaarde in januari 2018 vanuit Gaza in 

Palestina naar Eygpte te zijn gereisd waar hij verbleef tot aan zijn vertrek naar Venezuela op 

01.03.2018. Vanuit Venezuela zou betrokkene vervolgens eind juni, begin juli 2018 naar Ecuador 

gereisd zijn vanwaar hij begin september 2018 naar Spanje reisde en waar hij vervolgens begin 

september zou zijn toegekomen. Wanneer hij uit Spanje vertrok stelde betrokkene niet te weten maar hij 

zou over Frankrijk naar België gereisd zijn waar hij in het kader van zijn verzoek om internationale 

bescherming verbleef van begin september 2018 tot 10.04.2019 en vervolgens door de Belgische 

autoriteiten gerepatrieerd werd naar Spanje op 11.04.2019 en vanwaar hij op 17.04.2019 zou zijn 

teruggekeerd naar België in het kader van een volgend verzoek om internationale bescherming. 

Niettegenstaande dat betrokkene en zijn broer in het verleden deel uitmaakten van hetzelfde gezin dient 

toch te worden vastgesteld dat betrokkene en zijn broer twee volwassen mannen zijn, respectievelijk 

geboren op 18.08.1989 en  30.07.1988. Los van het gegeven dat betrokkene en zijn broer tot aan het 

vertrek van zijn broer op 01.03.2011 uit Palestina naar Maleisië in het verleden mogelijks een tijd 

hebben samengewoond in Palestina dient er te worden vastgesteld dat uit de verklaringen van 

betrokkene en zijn broer tijdens hun persoonlijk onderhoud op de DVZ blijkt dat ze beiden alleen reisden 

en apart van elkaar verbleven. Zo verliet betrokkene Palestina in januari 2018 en reisde eerst alleen 

naar Egypte en vervolgens alleen naar Venezuela en Ecuador en later Spanje terwijl de broer van 

betrokkene Palestina reeds verliet op 01.03.2011 en vanuit Egypte onmiddellijk alleen verder reisde 

naar Maleisië waar hij verbleef van 03.03.2011 tot 16.12.2016 en vervolgens via Qatar naar Turkije 

reisde en na een verblijf van tien maanden vanuit Turkije via  Cuba naar Venezuela reisde waar hij 

volgens verbleef van 26.10.2017 tot 21.06.2018 en vervolgens naar Ecuador reisde waar hij gedurende 

vier maanden verbleef om vervolgens alleen naar Spanje te reizen en vanuit Spanje verder naar België. 

De vaststelling dat het terugnameverzoek dat voor zijn broer aan Spanje werd overgemaakt door de 

Spaanse autoriteiten geweigerd werd omdat een grondig onderzoek in Spanje aan het licht bracht dat 

de broer van betrokkene in Spanje onbekend is, toont eveneens aan dat betrokkene zonder zijn broer 

van Spanje is gereisd. Uit het voorstaande kan dan ook enkel geconcludeerd worden dat betrokkene en 

zijn broer de laatste jaren gedurende langere periodes niet hebben samengewoond. Wat betreft de 

bepalingen in art. 8 van het EVRM waar Meester Dotreppe naar verwijst, dient er dan ook op gewezen 

te worden dat het EHRM van oordeel is dat een familieband tussen meerderjarigen niet aangenomen 

kan worden tenzij er kan worden aangetoond dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan 

(EHRM, Balogun vs UK, nr 60286/09 en EHRM, Kwakye-Nti & Dufie vs Nederland nr. 31519/6). Deze 

bijkomende elementen van afhankelijkheid zijn naar inziens van de DVZ niet aanwezig in het dossier 

van betrokkene en zijn broer en is er aldus  geen schending van art. 8 van het EHRM aan de orde.  Wat 

betreft de argumentatie van Meester Dotreppe dat de verzoeken van beide broers met elkaar verbonden 

zijn wat betreft de ingeroepen motieven voor het verzoek om internationale bescherming en dat het dan 

ook niet meer dan logisch is dat België niet enkel het verzoek van de broer van betrokkene inhoudelijk 

onderzoekt maar dat ook het dossier van betrokkene zelf inhoudelijk in België onderzocht moet worden, 

dient te worden opgemerkt dat Meester Dotreppe deze stelling zonder meer poneert zonder daarbij ook 

maar één element aan te brengen dat hier op zou wijzen en zelfs geen enkel begin van bewijs 

aanbrengt van zijn stelling. De DVZ is dan ook niet zinnens om Meester Dotreppe te volgen en het 

dossier van betrokkene over te maken aan het CGVS voor een inhoudelijke behandeling louter en 

alleen omdat het verzoek om internationale bescherming van de broer van betrokkene werd 

overgemaakt aan het CGVS omdat het verzoek van de broer van betrokkene niet onder toepassing van 

de Dublin-III-Verordening valt en dit in tegenstelling tot het dossier van betrokkene zelf.  

 

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

de DVZ van 27.06.2019 dat deze goed is maar dat hij sinds zijn vasthouding en repatriëring naar Spanje 

last heeft van stress en spanningen en dat hij hiervoor bij een psycholoog gaat en dat hij hiervoor een 

document heeft (DVZ, vraag 32). Met betrekking tot deze verklaringen dient vooreerst te worden 

opgemerkt dat betrokkene bij zijn aanmelding bij de DVZ op 03.05.2019 hiervan geen melding heeft 

gemaakt. Dit is enigszins merkwaardig aangezien betrokkene verklaarde dat hij sinds 18.04.2019 terug 

in België was en dat hij sinds zijn vasthouding en repatriëring naar Spanje last zou hebben van stress 

en spanningen maar hiervan bij zijn aanmelding bij de DVZ op 03.05.2019 in het kader van zijn volgend 

verzoek om internationale bescherming hiervan geen melding heeft gemaakt en hiermee pas op de 

proppen komt tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 27.06.2019. Betrokkene legt weliswaar 

een schrijven van Artsen Zonder Grenzen neer opgemaakt op 12.06.2019 door psychiater [A.R.] waarin 

ze stelt dat betrokkene zich op 12.06.2019 heeft aangeboden op het poliklinisch consult psychiatrie. Het 
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attest stelt dat betrokkene ernstige angst, concentratie- en slaapproblemen vertoont, prikkelbaar is en 

zwarte gedachten heeft en dat de symptomen overeenkomst vertonen met een matige depressie. Het 

attest stelt verder dat een behandeling met anti-depressiva werd opgestart (1 maal  ’s ochtends 20mg 

Sipralexa) en dat betrokkene op 04.04.2019 een afspraak heeft. Het attest stelt verder dat intussen een 

regelmatige psychologische opvolging nodig lijkt te zijn gezien de ernst van de symptomen. Wat betreft 

het attest van psychiater [A.R.] van 12.06.2019 dient te worden opgemerkt dat een attest van een 

arts/psycholoog die een persoon ziet en/of behandelt voor problemen met zijn/haar geestelijke 

gezondheid, een weergave bevat van een bepaald ziektebeeld dat hij onderkent en eventueel de 

mogelijke (meestal door de patiënt zelf aangehaalde) oorzaak ervan. Een dergelijk attest geeft echter 

geen uitsluitsel over de ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld. Bovendien blijkt nergens uit het 

attest dat het is opgesteld als gevolg van een objectief medisch-neuropsychologisch onderzoek. Verder 

dient te worden opgemerkt dat nergens uit het attest blijkt de regelmatige psychologische opvolging die 

eventueel nodig zou kunnen zijn enkel en alleen in België bestaat en beschikbaar is. Buiten dit attest, 

opgemaakt op 12.06.2019, zijn er geen andere of bijkomende medische attesten in het administratief 

dossier aanwezig. Verder dient te worden opgemerkt dat het EHRM, in het arrest 'Paposhvili' beslist dat 

artikel 3 EVRM geschonden kan worden indien er "grondige redenen zijn om aan te nemen dat deze 

persoon, ook al loopt hij niet het risico om in zeer nabije toekomst te sterven, blootgesteld zou worden 

aan een reëel risico op een ernstige, snelle en onomkeerbare daling van zijn gezondheidstoestand die 

voor een intens lijden zou zorgen of op een significante daling van zijn levensverwachting, indien hij 

geen adequate behandeling, of géén toegang tot deze behandeling in zijn herkomstland zou krijgen" (§ 

183). Uit niets blijkt echter dat een eventueel nodige psychologische begeleiding of 

psychotherapeutische begeleiding of het voorschrijven van medicatie niet in Spanje kan gebeuren indien 

nodig. Het gegeven dat men anti-depressiva neemt, toont echter niet automatisch aan dat betrokkene 

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

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

er geen adequate behandeling is in het land van terugname, in casu Spanje. Het neerleggen van 

dergelijk attest toont geenszins aan dat er in het geval van betrokkene sprake is van specifieke noden of 

extreme kwetsbaarheid. Wat bovendien de toegang van voor verzoekers om internationale bescherming 

tot de gezondheidszorg in Spanje betreft, blijkt uit het AIDA-rapport van 20.03.2019 aangaande Spanje 

dat de toegang van verzoekers voor internationale bescherming tot gezondheidszorg in Spanje wettelijk 

wordt gegarandeerd en verzoekers op adequate wijze en onder dezelfde voorwaarden als staatsburgers 

toegang hebben tot gezondheidszorg, gespecialiseerde behandelingen inbegrepen ("Spanish law 

foresees full access to the public health care system for all asylum seekers. Through this legal provision, 

they are entitled to the same level of health care as nationals and third-country nationals legally residing 

in Spain, including access to more specialised treatment for persons who have suffered torture, severe 

physical or psychological abuses or traumatising circumstances", pagina 64). Bijgevolg kan er geen 

sprake zijn van schending van het artikel 3 EVRM. Wat de door betrokkene aangehaalde motieven 

betreft, met name dat hij last heeft stress en spanningen nadat hij werd opgesloten en gerepatrieerd 

naar Spanje, dient dan ook te worden opgemerkt dat deze motieven niet in overweging worden 

genomen in het kader van de Dublin-III-procedure. Deze doen namelijk geen afbreuk aan het gegeven 

dat Spanje de verantwoordelijke lidstaat is voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming van betrokkene. Er zijn in het administratief dossier van betrokkene verder geen gegronde 

elementen aanwezig waaruit blijkt dat betrokkene in de onmogelijkheid zou verkeren om te reizen. Er 

zijn in het administratief dossier van betrokkene verder geen gegronde redenen of elementen aanwezig 

waaruit blijkt dat betrokkene zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

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

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van terugname, in 

casu Spanje. Er dient verder te worden opgemerkt dat het niet aannemelijk werd gemaakt dat de 

medische voorzieningen in Spanje niet van een vergelijkbaar niveau  als in België mogen worden 

geacht en dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in 

Spanje niet de nodige zorgen zal verkrijgen. We verwijzen hieromtrent naar de boven geciteerde passus 

betreffende de toegang tot gezondheidszorg uit het AIDA-rapport die hogerop werd aangehaald. 

Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een overdracht naar het land van overname, in casu Spanje, 

een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/EU/95, noch op het artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bovendien dient er benadrukt te worden dat de 

Spaanse autoriteiten, indien nodig, volgens de bepalingen van artikel 32 van de Dublin-III-Verordening 

en middels het standaard medisch formulier indien nodig tot in detail zullen kunnen worden 

geïnformeerd over eventuele behandelingen, medicijnen of bijkomende maatregelen. Op basis van de 

verklaringen van betrokkene en de elementen aanwezig in het administratieve dossier van betrokkene 

kan er dan ook niet besloten worden dat er in het geval van betrokkene sprake is van specifieke noden 

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

meerderjarig is. Betrokkene verklaarde met betrekking tot familieleden in België tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud op de DVZ  van 27.06.2019 dat oom langs moederszijde, met name [S.A.] die ongeveer 

veertig jaar oud is, ergens in Duitsland verblijft en er erkend zou zijn er al vijfentwintig jaar woont (DVZ, 

vraag 21). Met betrekking tot deze oom langs moederszijde dient te worden opgemerkt dat deze net 

zoals betrokkene meerderjarig is. Betrokkene maakt als dusdanig geen deel uit van het gezin van deze 

oom die legaal in Duitsland zou verblijven zoals bepaald in de definitie van gezinsleden in art. 2.g van 

de Dublin-III-Verordening. De aanwezigheid van deze verklaarde oom langs moederszijde noopt de 

Belgische autoriteiten echter niet het volgend verzoek om internationale bescherming van betrokkene in 

België te behandelen op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of art. 16 van de Dublin-III-

Verordening. Betrokkene haalde verder geen familieleden in Europa aan. Met betrekking tot familieleden 

in België verklaarde betrokkene bij de vraag naar andere familieleden in België dat hij geen familieleden 

in België heeft (DVZ, vraag 20). Bij de vraag of er een specifieke reden is om precies in België een 

verzoek om internationale bescherming in te dienen, verklaarde betrokkene wel dat hij verwanten in 

België heeft (DVZ, vraag 31) en dat zijn broer in België is (DVZ, vraag 31) en bij de vraag naar broers 

en zussen gaf betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 27.06.2019 aan dat de 

broer die in België is, [A.I.S.H.]  betreft. Hogerop werd reeds uiteengezet waarom de aanwezigheid van 

deze broer [A.I.S.H.], de Belgische autoriteiten niet noopt om het volgend verzoek om internationale 

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

art. 16 van de Dublin-III-Verordening. Wat betreft de verklaarde aanwezigheid van verwanten in België 

dient te worden opgemerkt dat betrokkene het enkel heeft over verwanten maar geen concrete 

informatie of details geeft over welke verwanten het hier zou gaan. Daar waar betrokkene met deze 

verwanten zou verwijzen naar de neef die hij al aanhaalde gedurende zijn persoonlijk onderhoud in het 

kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming, met name de genaamde [A.R.] (o.v. […]),  

die ongeveer 35 jaar is in Antwerpen verblijft en erkend is (VIB, 14.10.2018, DVZ persoonlijk onderhoud, 

vraag 20) dient te worden opgemerkt dat in de beslissing bijlage 26quater met BGV die aan betrokkene 

betekend werd op 05.03.2019 reeds werd uiteengezet dat deze verklaarde neef op 29.04.2015 

inderdaad door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen erkend werd in de 

hoedanigheid van vluchteling. In de beslissing bijlage 26quater met BGV die aan betrokkene betekend 

werd op 05.03.2019 werd eveneens gesteld [d]at het hier een verklaarde neef van betrokkene betrof die 

net zoals betrokkene meerderjarig is. Betrokkene maakt als dusdanig geen deel uit van het gezin van 

deze verklaarde neef die legaal in België verblijft zoals bepaald in de definitie van gezinsleden in art. 2.g 

van de Dublin-III-Verordening. Op basis van het voorgaande is een behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene in België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of 

art. 16 van de Dublin-III-Verordening derhalve niet aan de orde. De aanwezigheid van deze verklaarde 

neef in België die erkend vluchteling is, wijzigt an sich niets aan hetgeen hierboven reeds werd 

uiteengezet. 

 

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

bescherming van betrokkene in België te behandelen op grond van art. 6, art. 8,  art. 9, art.10, art. 16 of 

art. 17 van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013.  

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

bescherming die aan de autoriteiten van Spanje toekomt, met de toepassing van art. 51/5 van de wet 

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

van vreemdelingen en art. 18§1b van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad van 26.06.2013. Betrokkene is eveneens niet in het bezit van de in art. 2 van de 

Vreemdelingenwet van 15.12.1980 bedoelde binnenkomstdocumenten.  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. Betrokkene zal teruggeleid worden naar Spanje waar hij aan de 

bevoegde Spaanse autoriteiten zal worden overgedragen op de luchthaven van Madrid(4).”  

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De Raad wijst er op dat artikel 39/82, § 4, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

de Vreemdelingenwet) bepaalt dat slechts een schorsing van de tenuitvoerlegging van een 
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verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden gevorderd 

indien de tenuitvoerlegging van deze maatregel imminent is en er nog geen gewone vordering tot 

schorsing tegen deze maatregel werd ingeleid. 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorziet voorts dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen dient te bevatten. 

 

Verzoeker zet uiteen dat hij reeds van zijn vrijheid is beroofd met het oog op een overdracht aan de 

Spaanse autoriteiten en dat het dus vaststaat dat hij geen gebruik kan maken van de gewone 

schorsingsprocedure aangezien deze niet effectief kan zijn. 

 

Het hoogdringend karakter van de vordering, dat door verweerder niet wordt betwist, is in casu 

voldoende uiteengezet en kan worden aanvaard. 

 

2.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemde-

lingenwet, slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan worden 

besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten 

beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 3.2, 4, 6, 10, 11 en 16 van de 

verordening 343/2003/EG, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van de artikelen 3 en 8 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 artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest van de grondrechten), 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel. Aangezien hij stelt dat er sprake 

is van een manifeste appreciatiefout voert hij ook de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

“Premier grief  

 

La motivation formelle des actes administratifs constitue une formalité substantielle consistant en 

l'indication, dans l'instrumentum d'un acte administratif, des motifs de droit, c'est à dire des dispositions 

normatives dont l'auteur de l'acte fait application, et des motifs de fait, à savoir les circonstances qui ont 

présidé à son adoption, qui constituent les fondement de cet acte ; 

Cette obligation a été généralisée par la Loi du 29 juillet 1991 à tous les actes administratifs individuels ; 

 

Le but des dispositions légales précitées est d'astreindre l'administration "à fournir au juge une base 

solide à son contrôle de légalité" et que  "l'obligation générale de motiver les actes administratifs en la 

forme constitue aussi une garantie essentielle pour le bon fonctionnement, c'est-à-dire pour le contrôle 

de la légalité des actes administratifs" (Dominique Lagasse, la loi du 29/7/1991 , J.T., 1991, page 737). 

E. Cerexhe et J. Vande Lanotte rappellent que "Lorsqu'il s'agit de décisions qui ont fait l'objet de 

discussions au sujet desquelles l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la motivation doit 

être détaillée. ' 

Dans la justification de l'amendement qui est finalement devenu l'article 3 de la Loi sur la motivation 

formelle des actes administratifs, on peut lire, "Si la motivation est obligatoire, il doit y avoir un rapport 

de proportionnalité entre l'importance de la décision et sa motivation". Tel est le sens du membre de 

phrase: "Elle doit être adéquate". En commission de la chambre, le ministre a estimé que "cette 

obligation demeure d'ailleurs générale et doit être proportionnelle à l'intérêt et à la portée de la décision" 

(l'obligation de motiver les actes administratifs, Bruges, La Chartres, 1992, page 6). 

La motivation formelle doit être adéquate comme le précise l'article 3 de la Loi 29 juillet 1991. 

Le respect de cette exigence doit s'apprécier au regard du principal objectif de la Loi, à savoir, permettre 

au destinataire d'un acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit 

l'administration à adopter l'acte en question et, par voie de conséquence, lui permettre de mieux 

apprécier la légalité et la pertinence de cette décision et donc aussi de l'opportunité de le contester en 

justice. ( C.E. 14 juin 2002, n o 107.842) ; 
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En vertu du devoir de minutie – principe général de bonne administration –, « aucune décision 

administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un 

examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer ». Ce 

principe « oblige dès lors l’autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce »( C.E., n° 221.713 

du 12.12.2012.) ; 

 

Le 04.07.2019, le conseil du requérant écrit un mail à [la] partie adverse et un courrier, daté du 

24.06.2019 et signé [par] le requérant et son frè[r]e [I.], dont le dossier est transmis au CGRA ; 

 

La partie adverse ne répond pas à ces courriers : 

 

Dans son courrier du 24.06.2019, signé conjointement par le requérant et son frère, le conseil du 

requérant exposait ( annexe 4) : 

 

Je vous écris la présente en ma qualité des  frères [A.], de nationalité indéterminée ( origine palestine),  

 

Leurs procédures d'asile sont liées quant aux motifs invoqués. Par souci de cohérence, il serait donc 

logique que la Belgique examine également le fondement de la demande d'asile d’[A.], dès lors que le 

dossier de [I.] est traité en Belgique. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où ils sont frères et ont vécus ensemble, et en raison de cette vie privée et 

familiale existant entre ces deux frères, il convient aussi que la Belgique examine le fondement de la 

demande d'asile de mon client précitée et en conséquence que l'Office des étrangers transmette le 

dossier au CGRA. 

 

En effet, le droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la CEDH recouvre des situations 

plus larges et des liens familiaux plus larges que les liens familiaux que recouvre la notion de « membre 

de la famille » au sens du Règlement Dublin IIL Il a déjà été considéré par le RvV ainsi que des 

juridictions internationales que tel était le cas et il a été jugé par le RvV qu'il fallait prendre en 

considération la demande faite par deux personnes de la même famille afin de solliciter que la Belgique 

examine le fondement de la demande d'asile d'un ou plusieurs de ces membres. 

 

On notera  

 

- Que la partie adverse ne répond pas sur l’opportunité de lier, par cohérence, les dossiers dès lors que 

leurs procédures d’asile et donc leurs récits, sont liés ; 

- Que la partie adverse ne répond pas à l’argument de l’art. 8 CEDH avancé par le requérant ; 

 

La circonstance que les frères aient vécu séparés depuis 2011 est un hypothèse de la partie adverse ; 

 

En effet, aucune question spécifique n’a été posée au requérant  quant à ce, alors que cela aurait été 

possible lorsque le requérant s’est représenté le 08.07.2019 ; 

 

Par ailleurs, le requérant a bien vécu avec son frère, de 1989 à 2011, ce qui n’est pas contesté, c’est-à-

dire pendant 22 ans ; 

 

Au contraire, la partie adverse empêche ceux-ci de se réunir, alors qu’il le sont- à suivre son 

argumentation- pour la première fois depuis 8 ans ; 

 

Dans ce cadre, les séparer à nouveau constitue non seulem[en]t une violation de l’article huit CEDH 

mais également un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article trois, surtout au vu de l’état de 

délabrement psychique et de dépression du requérant, qui résulte de l’attestation du Docteur [A.R.], état 

qui n’est pas en tant que tel contestée par la partie adverse;   

 

La volonté des deux frères d’être réunis était d’ailleurs indiquée dans le courrier signé conjointement ; 
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Il n’en reste pas moins que dès lors que les problèmes sont connexes, ce qui n’est pas contesté et ne 

pourrait pas l’être à ce stade des lors que la compétence de la partie adverse ne s’étend pas à l’analyse 

des éléments justifiant le fond de la demande, la décision entreprise n’est pas valablement motivée en 

ce qu’elle rejette cette connexité invoquée  ( en ce sens CCE n° 218037 du 09.03.2019); 

 

Quoi qu’il en soit, la circonstance que les frères n’auraient pas vécue ensemble les dernières années, 

alors qu’ils ont vécu ensemble pendant plus de 22 ans au pays, ne peut justifier le refus de l’application 

de l’article huit CEDH ; 

 

Suivant l'article 74/13 de la loi : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du 

ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi sur les étrangers, 

l'obligation de prendre une décision de retour à l'encontre ne vaut évidemment pas si le retour effectif 

d'un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH (Doc.Parl., 53, 1825/001, p. 17) ; 

 

L’obligation de délivrer une annexe 26 quater ne doit pas s'entendre comme s'imposant à la [pa]rtie 

adverse de manière automatique et en toutes circonstances ; 

 

Ainsi, la circonstance que le traitement de la demande d’asile incomb[e] à un pays tiers au regard de la 

directive 604/2013 ne saurait suffire à elle seule à justifier la délivrance d'un ordre de quitter le territoire 

sans que d'autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les 

articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que le défendeur n'est pas 

dépourvu en la matière d'un certain pouvoir d'appréciation et ne peut se prévaloir d'une compétence 

entièrement liée lorsqu'il délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l'article 51/5 de la loi 

(mutatis mutandis : CCE, arrêts no 116.003 du 19 décembre  du 2013 ,n 0 1 32 278 du 28 octobre 2014, 

n 0 130 604 du 30 septembre 2014, n o 129 985 du 23 septembre 2014, n o 126 851 du 9 juillet 

2014...); 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, S 83), d'une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, no 210.029), 

d'autre part, il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance ; 

 

Dans la mesure où la situation du requérant relève du champ d'application du droit de l'Union, 

l'appréciation de celle-ci doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est 

énoncé à l'article 7 de la Charte (CJUE, 13 septembre 2016, Rendon, C-165/14) ; 

 

Pour la Cour de justice de l'Union européenne, le droit à être entendu, avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés 

par un principe général du droit de l'Union européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled 

Boudjlida, point 34).  

Ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d'une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit 

prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble 

des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l'adoption d'une telle décision doit permettre à 

l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (Conseil d'Etat, arrêt n 0 230.257 du 19 

février 2015). L'article 62 de la loi sur les étrangers consacre ce droit à être entendu, les travaux 

préparatoires de sa nouvelle version précisant que concernant les mesures ou les décisions autres que 

les décisions de fin de séjour ou de retrait de séjour, le droit d'être entendu continuera à s'appliquer en 

tant que principe général de droit . 

Vu le nombre important et la diversité des cas dans lesquels l'administration est susceptible d'intervenir 

et la diversité des mesures qu'elle peut prendre, il ne paraissait pas opportun de consacrer plus 

largement ce principe dans la loi au risque de compromettre la sécurité juridique et l'effectivité des 
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mesures. Le but est que l'administration puisse adapter facilement et rapidement sa pratique en fonction 

de l'évolution de la jurisprudence nationale et européenne et compte tenu de ses moyens et des 

nécessités du terrain. En effet, le droit d'être entendu a fait et fait encore régulièrement l'objet de 

développements jurisprudentiels en matière de migration et d'asile. L'administration doit pouvoir aussi 

tenir compte des circonstances propres à chaque cas dans le cadre de la mise en œuvre du droit d'être 

entendu. L'intéressé n'en sera pas moins protégé car, d'une part, le droit d'être entendu s'impose à 

l'administration comme principe général de droit et, d'autre part, le non-respect de ce principe peut être 

invoqué à l'appui du recours dirigé contre la décision et, le cas échéant, être sanctionné par les 

juridictions nationales. Cfr arrêt Boujlida CJUE. 

En l'espèce, dès lors que la partie adverse n’entend pas prendre en considération la vie privée avec son 

frère au sens de l’article 8cedh, la partie requérante n'a pas été entendue au sujet de son éventuelle vie 

privée et familiale en Belgique, avec son frère, au sens non pas des dispositions  de la directive 

604/2013, mais bien de l’article 8CEDH alors que celle-ci existe ; 

en effet, aucune audition n’a eu lieu après le 4 juillet, date à laquelle le requérant invoquait l’article huit 

CEDH ; 

 

En ce qui concerne son état de santé, la motivation de la décision est assez difficile à comprendre ; 

Il en ressort cependant qu’il n’est pas contesté que le requérant : 

- est bien suivi par un psychiatre ( et non un psychologue  comme indiqué) ; 

- présente bien des problèmes d’angoisse, de concentration, de manque de sommeil et de pensée 

noire, c’est-à-dire une dépression  majeure ( c’est à tort que la partie adverse  estime qu’il s’agirait d’une 

dépression moyenne, c’est contraire au certificat médical) ; 

- doit suivre un traitement médicamenteux de Sipralexa 

Le médecin souligne «  un suivi psychologique régulier me semble indispensable  étant donné la gravité  

des symptômes (nous soulignons) ;  

L’argumentation de la partie adverse sur l’origine de cette dépression est absolument sans pertinence et 

ne relève pas de la compétence de la partie adverse ; 

du reste, si la partie adverse estime qu’il pourrait y avoir d’autres raisons à l’État du requérant, elle reste 

néanmoins en défaut d’indiquer quelles serait ces raisons ; 

on conviendra également que la partie adverse n’a pas de compétence pour se prononcer sur un avis 

d’un médecin psychiatre, spécialisé, alors que le dossier administratif ne comprend aucun autre 

document médical en ce sens et que la partie adverse n’a pas procédé, avant la décision entreprise, un 

examen médical du requérant ; 

Il faut donc en conclure que le requérant est prés[e]nte  une vulnérabilité particulière ; 

not[e] que la partie adverse ne fait pas état de contact avec l’Espagne afin de s’assurer que le requérant 

serait bien suivi sur le plan psychologique d[è]s son arrivée et que le traitement médicamenteux sera 

poursuivi en Espagne dès son arrivée ; 

on rappellera que la décision entreprise revient renvoyer le requérant dont il est médicalement établi 

qu’il est dépressif en Espagne, sans prendre aucune garantie quant au suivi médical qui sera, in 

concreto, poursuivi et en le séparant de son frère qui est à l’heure actuelle le soutien familial et 

psychologique du requérant en Belgique ; 

l’article 74/13 semble en tout état de cause violé, mais une telle situation doit être considérée comme 

une violation de l’article trois de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

surtout dans la mesure où le requérant a expliqué qu’il était resté à la rue lors de son précédent renvoi 

vers l’Espagne, sans bénéficier d’un logement. Dans ces conditions, il est plus que probable que le 

requérant ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge psychologique adéquate lors de son retour en 

Espagne ; 

 

La décision ne fait aucune vérification quant aux garanties individuelles propres à la requérante ; 

Au vu des indices de vulnérabilité du requérant, la partie adverse n’a pas cherché à obtenir de garanties 

de la part des autorités espagnoles que le requérant serait prise en charge adéquatement sur le plan 

médical, ni surtout dès son arrivée, alors que le certificat médical et le dossier médical font état de la 

nécessité de soins permanents et d’une médication chaque jour. L’absence de mention d’un 

établissement spécifique ou d’une prise en charge spécifique d[è]s son arrivée sur le territoire espagnol 

dénote cette lacune dans le chef de la partie défenderesse  (en ce sens , CCE n° 32.516 du 8 octobre 

2009,   CCE n °5664 du 12 janvier 2007); 

 

On rappellera les arrêts Jawo, qui sont repris plus loin dans la requête et l’obligation de statuer en 

tenant compte de la situation individuelle du requérant et en se basant sur des informations actualisées 

par rapport au pays de renvoi ; 
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Or, en l’espèce, la partie adverse n’a pris aucun contact et n’a absolument pas actualisé la situation du 

requérant depuis sa dernière décision, alors que celui-ci faisait état de problèmes graves dans son 

accueil en Espagne ; 

Le requérant joint d’ailleurs en annexe, les photos de son séjour en Espagne après son renvoi Belgique, 

qui le montrent vivre dans la rue et bénéficier, exactement comme il l’avancée, uniquement dans centre 

de jour ; 

vu la situation de fragilité et de vulnérabilité particulière du requérant, de telles conditions sont de nature 

à porter gravement atteinte son équilibre psychologique à constituer un traitement inhumain et 

dégradant ; 

enfin, ainsi qu’il sera exposé plus loin, le requérant n’est pas à même de contredire les points de la 

décision qui s’appuie sur son audition Dublin, dès lors que la partie adverse n’a pas transmis à son 

conseil, à l’heure du présent recours, les notes Dublin qui lui avaient pourtant été demandées ( cfr infra); 

quant à la discussion sur le délai mis à voir le psychiatre, il est de notoriété publique qu’obtenir un 

rendez-vous chez un médecin spécialisé  prend un cert[ai]n temps; 

 

Second grief 

 

L’article 10 de la directive 604/2013 stipule : 

 

Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection 

internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le 

fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à 

condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. 

 

Le frère du requérant, [I.], est en procédure au CGRA 

 

[I.] est le plus âgé d’entre eux  ( cfr annexes ), étant né le 30.07.1988  donc un an plus âgé) ; 

  

Il a demandé l’asile en décembre 2018, soit antérieurement à la demande actuelle du requérant ; 

 

Dès lors que la partie adverse était avertie de l’existence d’[I.], et de la volonté des frères que leur 

demande soit traitée conjoi[n]tement ( cfr annexes,  mail du 04.07.2019),elle devait appliquer les critère 

de l’article 10 ; 

 

Il faut donc annuler la décision entreprise  

 

Troisième grief 

 

L’article 16.2 de la directive 604/2013 stipule : 

 

Lorsque l’enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement 

dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui 

dans lequel l’enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de 

santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. 

Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État 

membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère 

sur son territoire. 

 

Vu la situation psychologique du requérant et sa dépendance du requérant envers son frère aîné [I.], il 

devait être  fait application de l’article 16.2  susvisé ; 

  

Contrairement à ce que prétend la partie adverse, [.] était bien en procédure Dublin ( cfra son annexe, 

pièce 4) ; 

 

Quatrième grief 

 

L’article 11 stipule  

 

Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent 

une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates 

suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable 



  

 

X - Pagina 18 van 31 

puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent 

règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les 

dispositions suivantes: 

 

a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres 

de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent 

comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; 

 

b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen 

de la demande du plus âgé d’entre eux. 

 

Le frère du requérant, [I.] est en procédure au CGRA 

 

[I.] est le plus âgé d’entre eux  ( cfr annexes ), étant né le 21.12.1987) ; 

  

Il a demandé l’asile en 12. 2018, soit à une date proche de celle du requérant ; 

 

Dès lors que la partie adverse était avertie de l’existence d’[I.], elle devait appliquer les critère de 

l’artricle 11 ; 

 

Il faut donc annuler la décision entreprise ; 

 

Cinquième grief 

 

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit quant à lui que  « nul ne peut être 

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».  

 

Cette disposition impose une attitude pro active, à savoir qu’une instruction soit menée sur le risque réel 

de violation  évoqué, de manière approfondie et rigoureuse ; 

 

L’autorité administrative doit mener une enquête appropriée et approfondie  afin de vérifier qu’une 

personne en voie d’expulsion ne se verra pas soumise, dans le pays de renvoi, à un risque de violation 

de l’article 3 de la CEDH.  

 

On se réfèrera  à l’arrêt MSS c. Belgique et Grèce : 

 

387. While agreeing that that is a sign of progress in keeping with the judgment in Čonka (cited above, 

§§ 81-83, confirmed by the judgment in Gebremedhin [Gaberamadhien], cited above, §§ 66 67), the 

Court reiterates that it is also established in its case-law (see paragraph 293 above) that any complaint 

that expulsion to another country will expose an individual to treatment prohibited by Article 3 of the 

Convention requires close and rigorous scrutiny and that, subject to a certain margin of appreciation left 

to the States, conformity with Article 13 requires that the competent body must be able to examine the 

substance of the complaint and afford proper reparation. (nous soulignons)”   

 

L’arrêt J.K. c. Suède précise quant à lui comment l’enquête doit être menée par les services 

compétents: 

 

86. In F.G. v. Sweden (cited above), the Court found the following concerning the assessment of the 

existence of a real risk: 

‘113. The assessment of the existence of a real risk must necessarily be a rigorous one (see Chahal v. 

the United Kingdom, 15 November 1996, § 96, Reports 1996-V, and Saadi v. Italy, cited above, § 128). 

It is in principle for the applicant to adduce evidence capable of proving that there are substantial 

grounds for believing that, if the measure complained of were to be implemented, he would be exposed 

to a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 (see, for example, Saadi v. Italy, cited 

above, § 129, and N. v. Finland, no. 38885/02, § 167, 26 July 2005). ... 

114. The assessment must focus on the foreseeable consequences of the applicant’s removal to the 

country of destination, in the light of the general situation there and of his or her personal circumstances 

(see Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, § 108, Series A no. 215). In this 

connection, and where it is relevant to do so, the Court will have regard to whether there is a general 

situation of violence existing in the country of destination (see Sufi and Elmi v. the United Kingdom, nos. 

8319/07 and 11449/07, § 216, 28 June 2011). ... 
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87. With regard to the assessment of evidence, it has been established in the Court’s case-law that ‘the 

existence of the risk must be assessed primarily with reference to those facts which were known or 

ought to have been known to the Contracting State at the time of expulsion’ (see F.G. v. Sweden, cited 

above, § 115, quoted at paragraph 83 above). The Contracting State therefore has the obligation to take 

into account not only the evidence submitted by the applicant but also all other facts which are relevant 

in the case under examination. 

(…)»  (Nous soulignons).  

 

Le risque réel de violation de l’article 3 de la CEDH doit donc être évalué sur base d’une enquête 

rigoureuse et approfondie de sorte que tout doute raisonnable relatif au risque de violation de la 

disposition précitée puisse être effectivement écarté. Cette enquête doit en effet « permettre d’écarter 

tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d’une demande de protection et, ce, 

quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle  » . 

 

Force est de constater que la décision entreprise n’écarte pas tout doute quant aux conditions d’acceuil 

et de traitement de sa demande  en Espagne ; 

 

La partie adverse considère cependant qu’il n’y a pas en Espagne de défaillance systémique de la 

procédure d’accueil des demandeurs d’asile et que le renvoi vers ce pays ne serait dès lors pas 

constitutif d’une violation de l’article 3 de la CEDH et de l’article 3.2 du Règlement « Dublin III » ; 

 

Elle précise que l’Espagne est un pays démocratique doté d’institutions indépendantes qui garantissent 

au demandeur d’asile un traitement juste et impartial, qu’elle est partie à la CEDH et que les directives 

européennes en matière d’asile ont été intégrées dans le droit national espagnol. Elle considère 

également que, selon des informations récentes, une personne ne sera pas automatiquement victime 

de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH du seul fait de son statut de 

demandeur d’asile ou de personne vulnérable. Elle en conclut qu’il n’y a pas de déficiences structurelles 

qui empêcheraient un renvoi de la partie requérante vers l’Espagne » ; 

 

Cependant, les informations qui se trouvaient à la disposition de la partie adverse ne permettaient pas 

d’aboutir à un tel constat ; 

 

La partie adverse a manqué d’analyser de façon sérieuse ces éléments à plusieurs égards ; 

 

En l’espèce, la partie adverse n’a absolument pas envisagé la situation du requérant de manière 

approfondie. Elle s’est contentée d’une motivation stéréotypée; 

 

La partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation et a violé les articles et principes visés 

au moyen ; 

 

Quant à l’absence d’accueil adéquat, le requérant présente une vulnérabilité, de par son attachement et 

sa dépendance à son frère, dont la partie adverse se devait de tenir compte ; 

 

En effet, il est primordial que le requérant ne soit pas soumis à des conditions de vie précaires ou 

incertaines, susceptibles de le fragiliser  encore d’avantage; 

 

En ce sens, on se réfèrera à l’arrêt n° 125 152 prononcé le 2 juin 2014 par le Conseil de céans et à 

l’arrêt Tarakhel c. Suisse rendu le 4 novembre 2014 par la Cour EDH ; 

 

Par ailleurs, Votre Conseil a rappelé, concernant l'Espagne, dans l'arrêt du 30.06.2015 (n 0 148. 906): « 

3.4.2 A cet égard, conformément aux enseignements de la Cour européenne des droits  de l'homme 

dans l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, dès lors que l'on se trouve en présence d'un 

demandeur particulièrement vulnérable dont le transfert est projeté vers un pays — en l'occurrence, 

l'Espagne — dont le système d'accueil des demandeurs d'asile ne présente pas, en tant que tel, de 

défaillances systémiques, mais dont certaines failles dans la prise en charge des demandeurs d'asile et 

dans l'accès à la procédure d'asile ont néanmoins été constatées (Voir arrêt N 0 133 559 du 20 

novembre 2014 et 141 810 du 25 mars 2015), il appartenait à la partie défenderesse de faire preuve de 

prudence et de s'entourer de garanties individuelles quant à la prise en charge des intéressés avant de 

prendre sa décision ». 
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Il appartenait à la partie adverse, ayant connaissance de la vulnérabilité de la partie requérante, de 

s’assurer que les conditions auxquelles il serait confrontée en cas de renvoi vers l’Espagne ne 

violeraient pas l’article 3 de la [CEDH]; 

 

Dans ce cadre, il ap[pa]rtenait à al [pa]rtie adverse de prendre des garanties individuelles  et  de ne 

p[a]s se contenter d’arguments d’ordre gé[n]éral ; 

 

Il ap[pa]rtenan[a]it également à l[a] partie adverse de signaler l’ensembles des é[lé]ments de la cause 

du requérant à l’Espagne, et notamment la présence de son frère en Belgique et la circonstance que 

leurs récits étaient, selon eux, liés, ce qui n’apparaît pas du dossier admin[i]stratif ; 

 

L’examen de la décision attaquée laisse apparaître que l’analyse menée par la partie adverse quant aux 

conditions d’accueil qui seraient celles de la partie requérante en cas de renvoi vers l’Espagne manque 

de tenir compte d’une série d’éléments qui ressortent des sources citées dans ladite décision ; 

 

Ainsi, il convient de souligner les éléments suivants :  

 

1) Type d’accueil  

 

La partie adverse maintient que la partie requérante bénéficiera d’un accueil adéquat en cas de renvoi 

vers l’Espagne. Néanmoins, le rapport AIDA, cité à plusieurs reprises par la partie adverse, manque 

malheureusement cruellement de détails sur certains points. Ainsi, à la question qui figure page 39 : « 

Are there instances of asylum seekers not having access to reception accommodation because of a 

shortage of places? » la réponse « yes » a été cochée. Or, aucun renseignement n’est fourni par rapport 

à ces cas. Le rapport se contente de décrire le système d’accueil de manière générale, sans que des 

informations concrètes sur son fonctionnement ne soient données. Pourtant, il ressort des informations 

que la partie requérante avait transmises à la partie adverse qu’il existe de nombreuses carences en 

matière d’accueil en Espagne ; 

 

Ainsi, les courriers du conseil de la partie requérante précisait les craintes du requérant et sa situation 

liée à celle de son frère en procédure au CGRA ;  

 

Le retour vers l’Espagne  pose donc un sérieux doute quant au type d’accueil dont la [pa]rtie requérante 

pourra bénéficier (surpopulation, manque de moyens…) ; 

 

2) Durée de l’accueil 

 

Une lecture correcte du rapport Aida mis à jour en 2017, cité par la partie adverse ne permet pas d’en 

déduire la même conclusion : « There was information from the European Migration Network suggesting 

that the urgent procedure is applied to Syrian asylum seekers in practice. However, this is not confirmed 

as a systematic procedure by lawyers working with asylum seekers.” (nous soulignons) 

 

Il n’existe aucune garantie que la partie requérante ne sera pas soumise à la procédure d’asile 

classique, ce qui implique une durée de traitement beaucoup plus longue ; 

 

En fondant son raisonnement sur une conclusion incertaine, la partie adverse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation ; Sur ce point, le rapport AIDA mis à jour au 2 mars 2017 (p. 17) précise : […] 

Les informations qui figuraient dans le rapport AIDA mis à jour au mois d’avril 2016 étaient tout aussi 

alarmantes, puisqu’elles mentionnaient un “backlog of pending cases » de 16 430 demandes au 31 

décembre 2015 ; 

 

Manifestement, la demande d’asile de la partie requérante risquerait d’être traitée endéans un délai bien 

plus long que trois mois en cas de retour en Espagne ; 

 

Or, ce délai a toute son importance, puisque la partie adverse reconnaît elle-même que les conditions 

d’accueil ne sauraient être considérées comme adéquates passé un délai de six mois ; 

 

C’est d’ailleurs ce que précise le rapport AIDA ; 

 

En l’occurrence, la partie requérante se trouverait donc confrontée à des conditions de vie 

particulièrement précaires; 



  

 

X - Pagina 21 van 31 

 

Manifestement, la partie adverse est partie d’un présupposé qui n’a pas lieu d’être, à savoir que la 

demande de la partie requérante serait analysée dans un délai raccourci de 3 mois ; 

 

Or, cette erreur d’appréciation a des conséquences importantes par rapport aux conditions d’accueil 

concrètes qui seront celles de la partie requérante en cas de renvoi vers l’Espagne, ce de l’aveu même 

de la partie adverse ; 

 

Il est inacceptable que la partie adverse se borne à invoquer un raisonnement aussi simpliste, alors 

même que les informations auxquelles elle se réfère démontraient toute l’ampleur des problèmes que 

risque de rencontrer la partie requérante en cas de retour en Espagne ; 

 

De tels éléments auraient dû pousser la partie adverse à étudier de façon sérieuse et approfondie les 

risques d’une absence d’hébergement pour la partie requérante en cas de renvoi ; 

 

La partie requérante a manqué de tenir compte des éléments qui lui étaient soumis, et s’est contentée 

d’un examen sommaire ; 

 

Vu l’importance et la gravité des risques de violation de l’article 3 de la Convention européenne des 

droits de l’homme, une telle légèreté ne peut être acceptée. En effet, la partie requérante ne peut être 

rassurée quant à la situation qui sera la sienne en Espagne si elle sait déjà que son logement et son 

niveau de vie seront inadéquats dès qu’un délai de 6 mois aura été dépassé ; 

 

Étant donné la vulnérabilité de la partie requérante, la partie adverse aurait dû, à tout le moins, s’assurer 

des conditions dans lesquelles elle serait accueillie ; 

 

En outre, la partie adverse se fonde à plusieurs reprises sur l’affirmation selon laquelle les violations 

dénoncées dans les rapports auxquels elle s’est référée ne font pas état d'un caractère « automatique et 

systématique » de celles-ci ; 

 

La motivation de l’acte attaqué n’en est que plus problématique : tout en reconnaissant l’existence de 

risques importants de violations de l’article 3 en cas de renvoi de la partie requérante vers l’Espagne, la 

partie adverse n’a pas jugé bon de ménager des garanties auprès des autorités espagnoles de ce que 

la partie requérante serait traitée de façon adéquate en cas de reprise ; 

 

La partie défenderesse a motivé que « Considérant qu’il ne peut être présagé de la décision des 

autorités espagnoles concernant la demande d’asile de l’intéressé[e] ; qu’il n’est pas établi que l’examen 

de la demande d’asile de l’intéressé[e], par les autorités espagnoles, ne se fera pas avec objectivité, 

impartialité et compétence, comme le stipule la Directive 2013/32/UE, et que cet examen entraînerait, 

pour l’intéressé[e], un préjudice grave difficilement réparable […] ».  

 

Or et la [pa]rtie adverse ne le conteste pas, pourtant, « le rapport AIDA cité à de nombreuses reprises 

par la partie adverse, contient des informations qui démontrent que la demande d’asile de la partie 

requérante ne sera vraisemblablement pas être traitée (sic) avec le même approfondissement que 

d’autres nationalités : « Another non-official criterion regards applications presented by Syrian nationals, 

who are in their vast majority granted subsidiary protection, and no case by case assessment is realised 

on the requirement to receive international protection.” ». Elle considère qu’ « Il ressort donc de ces 

informations que la tendance majoritaire des autorités espagnoles est de reconnaître la protection 

subsidiaire aux ressortissants syriens, sans analyser plus avant si ceux-ci mériteraient de se voir 

reconnaître le statut de réfugié. Or, étant donné la différence importante qui existe entre ces deux 

statuts, il est évident que la partie requérante se verrait lésée si elle ne devait se voir reconnaître «que» 

la protection subsidiaire, en lieu et place du statut de réfugié auquel il prétend. En ne tenant pas compte 

de cette information pourtant clairement mentionnée dans la source qu’elle cite, la partie adverse a 

manqué de respecter les principes généraux visés au moyen ». 

 

S’agissant de la problématique du renvoi vers Ceuta ou Melilla, la partie défenderesse a affirmé  de 

façon péremptoire que la partie requérante ne sera pas renvoyée dans les enclaves de Ceuta et Melilla 

« selon les informations dont disposent les services de l’Office des étrangers – directement issues de 

contacts avec les autorités espagnoles compétentes » ; 
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Il est inacceptable pour une autorité administrative d’assurer de la sorte que la partie requérante ne sera 

pas transférée dans ces enclaves, sans que ne figure au dossier administratif aucun document pour 

alléguer cet état de fait ; 

 

Cette question est primordiale, étant donné les violations très fréquentes des droits fondamentaux des 

demandeurs d’asile présents sur le territoire de ces enclaves. Le rapport AIDA (p. 39) cité par la partie 

adverse mentionne d’ailleurs la surpopulation hallucinante des centres de Ceuta et Melilla : ceux-ci ont 

dépassé plus du double de leur capacité  ( en ce sens : arrêt n° 133 559 prononcé le 20 novembre 2014 

par le Conseil de céans) ; 

 

La partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation en ne fournissant pas de façon 

complète et détaillée les informations sur lesquelles elle s’est fondée ; 

 

La partie requérante ne peut s’assurer que la partie adverse a procédé aux vérifications nécessaires et 

dispose des informations adéquates et suffisantes concernant son renvoi éventuel vers Ceuta et Melilla; 

 

La partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation en ne motivant pas de manière 

adéquate et suffisante au préjudice tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH, et qu’elle a violé cette 

dernière disposition et l’article 4 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne au vu 

des éléments figurant dans les rapports sur lesquels elle s’est fondée ; 

 

L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après : CEDH), dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants ». Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de toute 

société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou 

dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (Cour EDH, M.S.S. v. 

Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 218) ; 

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’expulsion par un État membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la  

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de 

destination, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ; 

 

Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en 

question vers ce pays (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 75, et les arrêts auxquels il est 

fait référence; adde EHRM, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005) ; 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger encourt un risque réel de 

traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données par la 

Cour EDH. À cet égard, celle-ci a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, 

il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de l’intéressé dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de 

l’intéressé (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 78 ; Cour EDH Saadi v. Italie, 28 février 

2008, §§ 128-129 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 et Cour EDH Vilvarajah et autres v. 

Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 108 in fine). En ce qui concerne l’examen de la situation générale 

dans un pays, la Cour EDH a souvent attaché de l’importance aux informations contenues dans les 

rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de 

l’homme telles qu’Amnesty International, ou de sources gouvernementales (voir par exemple : Cour 

EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, §§ 347 et 348 ; Cour EDH, Moayad v. Allemagne, 

20 février 2007, §§ 65-66 ; Cour EDH, Said v. PaysBas, 5 juillet 2005, § 54 ; Cour EDH, Müslim v. 

Turquie, 26 avril 2005, § 67 ; Cour EDH, Chahal v. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 99-100). En 

même temps, la Cour EDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH 

(voir : Cour EDH, Fatgan Katani et autres v. Allemagne, 31 mai 2001 ; Cour EDH, Vilvarajah et autres v. 

Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une 

situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être 

corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 79 ; 

Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 131 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 ; 

Cour EDH, Mamatkulov and Askarov v. Turquie, 4 février 2005, § 73 ; Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 

avril 2005, § 68) ; 
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Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des 

motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au 

groupe visé (voir : Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 132). En pareilles circonstances, la Cour 

EDH n’exige pas que le requérant établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le 

distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la 

CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit du requérant et des informations disponibles sur le 

pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 

2008, § 80 ; Cour EDH, Salah Sheekh v. Pays-Bas, 23 mai 2007, § 148 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 

juillet 2005, § 167) ; 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine) ; 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366) ; 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance 

au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

81 ; Cour EDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi 

rigoureux que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par 

l’article 3 de la CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388) ; 

 

En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’article 51/5 de la Loi, qui autorise la partie 

défenderesse, saisie d’une demande d’asile, à procéder à la détermination de l’Etat responsable de son 

examen et, dans l’hypothèse où la Belgique n’en serait pas responsable, à saisir l’Etat responsable aux 

fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile dans les conditions prévues par le 

Règlement Dublin III ; 

 

La fragilité et la vulnérabilité du requérant et ses  craintes de  retourner vivre en Espagne avaient été 

mentionnées dans les courriers de son conseil susmentionnés ; 

 

Conformément aux enseignements de la CourEDH dans l’arrêt « Tarakhel c. Suisse » du 4 novembre 

2014, dès lors que l’on se trouve en présence de demandeurs particulièrement vulnérables dont le 

système d’accueil des demandeurs d’asile ne présente pas, en tant que tel, de défaillances 

systémiques, mais dont le transfert est projeté vers un pays dont certaines failles dans la prise en 

charge des demandeurs d’asile ont été constatées, il appartenait à la partie défenderesse de faire 

preuve de prudence et de s’entourer de garanties individuelles quant à la prise en charge de la partie 

requérante avant de prendre sa décision ; 

  

En l’espèce, les autorités espagnoles n’ont pas confirmé accepter de prendre médicalement en charge 

la partie requérante,, ce qui pose d’autant plus de problèmes quant aux garanties relatives à son 

accueil, son suivi médical ( ses problèmes psychologiques ne sont pas contestés) et au traitement de sa 

demande d’asile ; 

 

Le dossier administratif ne révèle pas d’échange de communication entre les deux pays concernant, 

outre le transfert lui-même, les conditions effectives d’accueil qui lui seront appliquées ni, a fortiori, que 

quelque assurance ait été donnée par les autorités espagnoles quant à une prise en charge adaptée à 

son profil de personne vulnérable ; 

 

En conséquence, au vu de la vulnérabilité non contestée de la partie requérante et de la teneur de la 

décision attaquée, laquelle renvoie de manière générale à des informations desquelles le Conseil ne 

peut, in specie, tirer d’information pertinente concernant les modalités d’accueil de al [pa]rtie requérante, 

il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse ne s’est pas livrée à un examen aussi rigoureux 

que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de 

la CEDH ; 
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Sixième grief  

 

Par mail du 09.07.2019, la partie requérante demandait copie des notes de l’audition Dublin en insistant 

sur l’urgence du dossier ; 

 

A ce jour, vendredi 19h00, les notes n’ont pas été communiquées au conseil du requérant et les 

bureaux de la partie adverse sont fermés  jusque lundi ; 

 

Suivant l'article 5.6 du règlement 604/2013, L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un 

résumé qui contient au moins les principales informations fou[rn]es par le demandeur lors de l'entretien. 

Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le 

demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en 

temps utile au résumé. » 

L'article 5 de ce règlement vise à offrir aux demandeurs d'asile l'occasion de fournir les informations 

permettant la correcte application des critères de responsabilité fixés par ledit règlement et d'assurer 

l'accès de ces demandeurs aux résumés des entretiens réalisés à cette fin (CJUE , 7 juin 2016, dans 

l'affaire C-63/15). Le législateur de l'Union n'a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des 

demandeurs d'asile à l'exigence de célérité dans le traitement des demandes d'asile (voir. en ce sens, 

arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, c-19/08i   point 48). 

Suivant l'article 47 de la Charte « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de 

l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions 

prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement 

par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter  

Les droits de la défense sont un ensemble de règles visant à assurer un débat loyal et contradictoire, 

permettant à chaque partie de connaître les griefs et arguments de son adversaire et de les combattre. 

Le principe du contradictoire vise à garantir, dans le cadre des débats, les droits de la défense. Leur 

non-respect par l'administration constitue une irrégularité substantielle ; 

Comme le souligne la Cour de Justice de l'Union Européenne, «les droits de la défense, qui component 

le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier figurent au nombre des droits fondamentaux faisant 

partie intégrante de l'ordre juridique de l’union et consacrés par la charte » (CJUE, M.G. contre Pays-

Bas, C-383/13, 10 septembre 2013, par.32). 

En l'espèce, les documents relatifs à l'audition Dublin du requérant ont été précisément demandés en 

date du 8.03.2019, la décision lui ayant été notifiée le 4.03.2019 (pièce 3), en précisant que le requérant 

avait reçu une annexe 26 quater  et qu’il souhaitait obtenir copie dans le délai utile du recours, ce délai 

expirant ce jour. Le  service publicité et administration de la partie adverse n'a jamais donné suite à ce 

courriel de sorte que les droits de la défense, du contradictoire et à un recours effectif de la requérante 

en sont affectés à défaut pour son conseil de pouvoir confronter le rapport d'audition aux motifs de la 

décision.  

Ainsi jugé par la Cour administrative de Lyon le 7 février 2017 : 

 « 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de Mme A...B...à demandé la copie du 

résumé de l'entretien individuel, qui a eu lieu le 23 décembre 2014, par télécopie du 10 mars 2015, soit 

antérieurement à la date de la décision attaquée du 3 juin 2015 ; qu'il est constant que les services 

préfectoraux n'ont donné suite à cette demande, ni par l'envoi d'une copie, ni par invitation à venir 

prendre connaissance surplace du document ; qu'en ne veillant pas à ce que l'avocat de Mme A... B...ait 

accès en temps utile au résumé de cet entretien, le préfet a méconnu les disposition du 5 de l'article 5 

du règlement du 26 juin 2013 ; 12, Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entretien de 

Mme A..B., n'aurait pas été obligatoire ; que l'avocat de Mme A...B...n'était pas présent lors de cet 

entretien ; que, suite au refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé, Mme A...B...s'est 

entourée d'un conseil, lequel devait être à même de réunir les éléments permettant de contester 

utilement la procédu[r]e de [r]emise aux autorités allemandes en cours ; que, dans ces conditions, le 

défaut d'accès en temps utile l'avocat de Mme A.[B.], au résumé de son entretien individuel, l'a, dans les 

circons[t]ances de l'espèce, Privée d'une garantie ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède 

que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, 

le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 juin 2015 

ordonnant la remise de Mme B...aux auto[ri]tés allemandes .. » 

Subsidiairement, l'article 6§5 de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité des actes administratifs ne prévoit 

qu'un délai de trente jours pour la communication des documents administratifs demandés, même dans 

le cas où le délai de recours est inférieur ou égal à trente jours, ce qui ne permet pas au demandeur 

et/ou à son conseil d'y avoir accès en temps utile. Lorsque l'administré dispose de plus d'un mois pour 
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introduire un recours, comme c'est notamment le cas pour saisir le Conseil d'Etat le délai de trente jours 

pour la communication du dossier administratif n'est pas déraisonnable. L'article 6 précité implique une 

discrimination entre l'administré qui doit saisir Votre Conseil dans un délai de 30 jours et celui qui 

dispose d'un délai supérieur pour introduire un recours devant une juridiction administrative. » 

 

La partie requérante sollicite que des questions préjudicielles soient posées d'une part à la Cour de 

Justice de l'Union Européenne (ci-après : la Cour) « L'article 5.6 du règlement 604/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les c[r]itères et mécanismes de détermination de 

l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un 

des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), lu en combinaison avec 

l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, est-il compatible avec une norme nationale, 

tel l'article 6 [§]5 de la loi du II avril 1994 relative à la publicité de l'administration, qui prévoit un délai de 

trente jours pour la communication du résumé de l'entretien individuel alors que le délai de recours 

ju[r]idictionnel ouve[rt]contre la décision de transfe[r]t est également de trente jours ? » 

 

Et d'autre part à la Cour Constitutionnelle : « 1. L'article 6§ 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l'administration est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à la 

suite d'une décision administrative individuelle causant grief et susceptible de recours devant une 

juridiction administrative, il prévoit un délai de réponse de maximum 30 jours pour la communication du 

dossier administratif, que le délai de recours soit supérieur, inférieur ou égal à 30 jours ? 

 

2 L'article 39/82 de la loi sur les ét[r]angers n'est-il pas source de discrimination injustifiée au regard des 

articles 10 et 11 de la Constitution, lus le cas échéant en combinaison avec les articles 22 et 23 de la 

Constitution . 

- D'une part, entre le requérant ayant introduit un recours en suspension d'extrême urgence et le 

requérant ayant introduit un recours en annulation et en suspension ordinaire. 

En ce que les premiers à l'exclusion des seconds disposent de la possibilité d'invoquer des éléments 

nouveaux, déduits notamment de la violation des articles 3 et 8 CEDH ou des a[r]ticles 22 et 23 de la 

Constitution. » 

 

La décision attaquée a été prise en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 qui 

transpose en droit interne les obligations internationales contractées par la Belgique[…] concernant la 

détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes de protection internationale et de 

l'article 12-4 du Règlement Dublin III, mettant ainsi en œuvre le droit de l'Union ; 

 

L'article 51 de la Charte requiert que si les États membres mettent en [o]euvre le droit de l'Union, ils 

respectent les droits tels que contenus dans la Charte, observent les principes et en promeuvent 

l'application, conformément à leurs compétences respectives. Il a en outre été stipulé dans le 

considérant 39 du Règlement Dublin III que ledit règlement a été établi dans le respect des droits 

fondamentaux et des principes qui sont reconnus dans la Charte. Selon ce considérant, ce Règlement 

vise la garantie totale du droit d’asile qui est garanti par l'article 18 de la Charte, et des droits qui sont 

reconnus aux articles 1, 4, 7, 27 et 47 de celle-ci ; 

 

La Cour souligne également qu'il ne peut y avoir de situation dans lesquels le droit de l'Union s'applique 

sans que les droits fondamentaux garantis par la Charte ne trouvent à s'appliquer (CJUE, 26 février 

2013. no C-617/10, Akerberg, point 21) ; 

 

Par conséquent, les dispositions fondant la décision attaquée doivent être appliquées dans le respect 

entre autres - du droit à un recours effectif tel que prévu à l'article 47 de la Charte ; 

 

L'article 47 de la Charte, dont la violation est invoquée en termes de requête, dispose comme suit : 

 

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un 

recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi Tou[t]e personne a la 

possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Toute personne a la possibilité de se faire 

conseiller, défendre et représenter. 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la 

mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. » 
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En vertu de cette disposition, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont 

été violés, a droit à un recours effectif en droit. Ce droit s'accompagne de l'obligation pour les États 

membres, obligation contenue à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa du Traité sur l'Union 

européenne (ci-après : TUE), d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection 

juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union (CJUE 16 mai 2017, Bedioz 

Investment Fund, C-682/15, point 44). 

 

En vertu du principe de collaboration loyale qui découle de l'article 4.3 du TUE, les autorités nationales 

et par extension les juges nationaux, doivent en outre tenir compte de l'interprétation uniforme qui est 

donnée au droit de l'Union par la Cour. 

 

Outre la réglementation primaire et secondaire de l'Union, la jurisprudence de la Cour forme ainsi une 

source à part entière du droit de l'Union. L'interprétation que la Cour donne à une règle de droit de 

l'Union, en vertu du pouvoir lui conféré par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, explique et précise, pour autant que nécessaire, la signification et la portée de cette 

prescription comme elle doit ou aurait dû être entendue et appliquée depuis le moment de son entrée en 

vigueur (CJUE 13 janvier 2004, Kühne & Heitz SA, n' C-453/00, S 21). 

 

La Cour a déjà commenté à plusieurs reprises que ce principe de protection juridictionnelle effective des 

droits que les justiciables tirent du droit de l'Union, prévu à l’article 47 de la Charte, se compose de 

différents éléments, dont notamment les droits de la défense, le principe d'« égalité des armes », le droit 

d'accéder à la justice et le droit de se faire conseiller, défendre et représenter (CJUE, 6 novembre 2012, 

Otis e.a., C-199/11, point 48 ; CJUE 26 juillet 2017, Moussa Sacko, C-348/16, point 32). 

 

Il a également été rappelé que « l'obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de 

décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations 

des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de 

l'Union » (CJUE, 10 septembre 2013,MG c. P-B, C-383/13, 535, CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega 

c. France, C-166113, S 50). 

 

Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union, et ce principe 

doit aussi [ê]tre respecté par les instances publiques de tous les États membres lorsqu'ils mettent en 

œuvre le droit de l'Union, même si la réglementation applicable ne prescrit pas explicitement une telle 

formalité (voir article 51 de la Charte et les commentaires sur la Charte des droits fondamentaux Pb.C. 

14 décembre 2007, éd. 303. voir aussi CJUE 18 décembre 2008, C-349/0 ; CJUE 18 décembre 2008, 

C-349/07, Sopropé, point 38 ; CJUE 22 novembre 2012, c-277/11, MM., point 86 ; CJUE 5 juin 2014, C-

146/14 PPIJ, Mahdi, points 44-46). 

 

L'article 5.1, du Règlement Dublin III prévoit que : « Afin de faciliter le processus de détermination de 

l’Etat membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel 

avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne 

correctement les informations qui lui sont fou[rn]ies conformément à l'article 4. 

 

L’article 5.6. dudit Règlement prévoit que « L’Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un 

résumé qui contient au moins les principales informations fou[rn]ies par le demandeur lors de l'entretien. 

Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le 

demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en 

temps utile au résumé», 

 

Il se déduit de ces dispositions que l'entretien individuel qui est mené afin de déterminer l’Etat membre 

responsable du traitement de la demande de protection internationale est obligatoire, sauf exception 

prévue au point 5.2. dudit Règlement - non applicable en l'espèce - et que le demandeur ou son conseil 

a droit à accéder en temps utile au rapport ou au formulaire type résumant cet entretien ; 

 

Or, en l'espèce, d'une part il n'est pas contesté que la partie requérante n'était pas assistée de son 

conseil lors de l'entretien individuel « Dublin ». 

 

D'autre part, la copie de cet entretien individuel a été sollicité le 09.07.2019  en insistant sur l’urgence du 

délai ( cfr annexes) et le service publicité et administration de la partie adverse n'a jamais donné suite à 

ce courriel, de sorte que les droits de la défense, du contradictoire et à un recours effectif  en sont 

affectés à défaut pour son conseil de pouvoir confronter le rapport d'audition aux motifs de la décision ; 
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Il a été jugé que : « En privant le conseil de la partie requérante de l'accès en temps utile au résumé de 

l'entretien individuel « Dublin », la partie défenderesse empêche ce dernier de réunir les éléments 

nécessaires à la contestation de la décision attaquée, entrave les droits de la défense de la partie 

requérante et viole une garantie fondamentale instituée par le droit de l'Union dont l'article 5 du 

Règlement Dublin III constitue l'expression « ( cce, n° 213717 du 10.12.2018) ; 

Il ya  dès lors lieu de suspendre la décision entreprise ;” 

 

De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van 

de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief wordt 

aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met vermelding van de toepasse-

lijke reglementaire bepalingen, immers vastgesteld dat de Spaanse autoriteiten verantwoordelijk zijn 

voor de behandeling van het ingediende verzoek om internationale bescherming. Verweerder heeft 

hierbij uitgebreid toegelicht op grond van welke vaststellingen hij tot dit besluit komt en waarom hij 

oordeelde dat de bemerkingen van verzoeker en diens raadsman niet tot een ander besluit kunnen 

leiden. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met 

kennis van zaken aan te wenden. 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert ook dat verweerder – in tegenstelling tot wat 

verzoeker lijkt te willen voorhouden – wel degelijk heeft uiteengezet waarom hij de vaststelling dat 

verzoekers broer in België verblijft en het feit dat de Belgische autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming van verzoekers broer niet worden 

aanvaard als redenen om verzoekers verzoek om internationale bescherming ook door de Belgische 

autoriteiten te laten behandelen.     

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, kan niet worden vastgesteld 

 

Daarnaast moet, met betrekking tot de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, 

worden aangegeven dat de bewering van verzoeker dat verweerders standpunt dat hij en zijn broer 

reeds jaren geen gezin meer vormen slechts een hypothese is voorbij gaat aan de concrete motivering 

van de bestreden beslissing. In deze beslissing wordt namelijk verwezen naar de verklaringen die door 

verzoeker en zijn broer werden afgelegd waaruit duidelijk blijkt dat zij jaren gescheiden leefden. Het feit 

dat verzoeker de wens uit om zich bij zijn broer te voegen, dat zijn broer dit ook wil en dat zij tijdens hun 

jeugd tot hetzelfde gezin behoorden doet geen afbreuk aan verweerders vaststelling dat hij en zijn broer 

voor hun komst naar België geen gezin vormden.  

 

Aangezien niet blijkt dat verzoeker en zijn broer voor hun komst naar België een gezin vormden en ook 

niet wordt aangetoond dat verzoeker met enig ander persoon in België een gezinsrelatie onderhoudt, 

kan verzoeker niet worden gevolgd in zijn stelling dat de bestreden beslissing een inmenging vormt in 

zijn, door artikel 8 van het EVRM beschermd, gezinsleven. Gezien het voorgaande kan evenmin worden 

geconcludeerd dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden omdat verzoeker niet samen met zijn 

broer in België kan verblijven. Er kan immers niet in redelijkheid worden gesteld dat verzoeker doordat 

hij gescheiden dient te leven van zijn broer, van wie hij voordien ook gescheiden leefde, wordt 

onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. Om tot dit 

besluit te kunnen komen dient er sprake te zijn van handelingen die een minimumniveau aan ernst 

hebben en die toelaten te concluderen dat hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard 

wordt toegebracht (cf. EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty v. Verenigd Koninkrijk, par. 52) en er 

blijkt niet dat dit in casu het geval is. Verzoeker toont ook door te vermelden dat hij een stuk aanbracht 

waarin een psychiater attesteert dat hij psychische problemen heeft niet aan dat verweerder artikel 3 

van het EVRM heeft geschonden. Verweerder heeft immers geduid dat de ware oorzaak van verzoekers 

mentale problemen niet kan worden vastgesteld, dat niet wordt aangetoond dat er sprake is van een 
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ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of van een ziekte die een reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van terugname en dat geenszins blijkt dat verzoeker in Spanje geen toegang 

zou kunnen krijgen tot de nodige gezondheidszorg. Verzoeker maakt met zijn beschouwingen niet 

aannemelijk dat verweerders vaststellingen incorrect zijn of dat verweerder op kennelijk onredelijke 

wijze tot dit besluit kwam.  

 

Verzoeker citeert het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, maar maakt hiermee niet aannemelijk dat 

deze wetsbepaling werd geschonden. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt ook afdoende 

dat verweerder rekening heeft gehouden met de verplichting om bij het nemen van een verwijderings-

maatregel het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land in aanmerking te nemen.   

 

Door te herhalen dat hij van oordeel is dat er een zekere samenhang bestaat tussen zijn verzoek om 

internationale bescherming en het verzoek van zijn broer bewijst verzoeker niet dat verweerder hierom-

trent een incorrect of onredelijk standpunt heeft ingenomen door erop te wijzen dat verzoeker in gebreke 

blijft om dit aannemelijk te maken.  

 

De beschouwingen van verzoeker omtrent de hoorplicht – die in casu werd gerespecteerd – laten de 

Raad ook niet toe te besluiten dat een van de door verzoeker aangevoerde bepalingen werd 

geschonden.  

 

In zoverre verzoeker lijkt te willen aangeven dat hij diende te worden gehoord omtrent zijn privéleven in 

België dient te worden benadrukt dat niet kan worden aangenomen dat verzoeker, die voorheen nooit 

tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk werd toegelaten of gemachtigd, enig 

beschermenswaardig privéleven in België heeft en dat hij hoe dan ook geenszins aannemelijk maakt dat 

verweerder enig aspect van zijn privéleven, dat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt, 

over het hoofd heeft gezien. Verzoeker laat ook na te verduidelijken welke relevante informatie hij nog 

had kunnen verstrekken inzake zijn privéleven, zodat zelfs niet blijkt welk belang hij heeft bij deze grief. 

 

Verweerder heeft verzoeker ruim de mogelijkheid gegeven om uiteen te zetten welke familieleden of 

verwanten hij in België heeft en heeft, met verwijzing naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, uiteengezet dat hij geen beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM heeft kunnen vaststellen. Hij heeft hierbij gemotiveerd dat een gezinsrelatie tussen 

meerderjarige broers niet zonder meer kan worden aangenomen, tenzij er bijkomende elementen van 

afhankelijkheid worden aangetoond en dat dit in casu niet het geval is. Verweerder heeft ook rekening 

gehouden met de bemerkingen van verzoekers raadsman. Er kan niet worden besloten dat verzoeker 

niet de kans had zijn gezinsleven nader toe toelichten of dat verweerder de relatie van verzoeker en zijn 

broer enkel onderzocht in het raam van de bepalingen van de verordening 343/2003/EG en deze relatie 

niet betrok bij het onderzoek inzake de verenigbaarheid van de bestreden beslissing met artikel 8 van 

het EVRM. 

 

Verzoeker kan ook niet worden gevolgd in zijn stelling dat verweerder het door hem voorgelegde 

medisch attest incorrect heeft beoordeeld. Hij houdt onterecht voor dat verweerder zou hebben gesteld 

dat dit attest werd opgesteld door een psycholoog. Verweerder verwijst duidelijk naar een attest dat is 

opgesteld door “psychiater [A.R.]”. In dit medisch attest staat dat de symptomen die verzoeker opsomt 

toelaten te concluderen dat er sprake is van een matige depressie (“compatibles avec un épisode 

dépressif moyen”). Het gegeven dat de geconsulteerde arts de symptomen als ernstig omschreef laat 

de Raad niet toe te besluiten dat deze arts zou hebben besloten dat er sprake is van een zware 

depressie. Het voorgelegde medisch attest is duidelijk wat betreft de ernst van de aandoening 

(“moyen”). Verweerder heeft daarnaast bovendien uiteengezet dat niet blijkt dat verzoeker in Spanje 

geen medicatie en psychologische of psychotherapeutische begeleiding zou kunnen krijgen. Zoals 

reeds gesteld heeft verweerder, met verwijzing naar bronnenmateriaal, vermeld dat toegang tot de 

gezondheidszorg aan vreemdelingen die een verzoek om internationale bescherming indienen wettelijk 

wordt gegarandeerd en dat zij, onder dezelfde voorwaarden als Spaanse staatsburgers, toegang 

hebben tot gezondheidszorg, gespecialiseerde behandelingen inbegrepen. Er blijkt ook niet dat 

verzoeker bij zijn vertrek naar Spanje geen medicatie kan meenemen om de eerste dagen te 

overbruggen en verzoeker gaat met zijn betoog dat het een publiek geheim is dat het lang kan duren 

vooraleer een afspraak bij een psychiater kan worden vastgelegd voorbij aan het feit dat reeds een 

diagnose werd gesteld, dat een medicamenteuze behandeling werd opgestart en dat niet aannemelijk 
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wordt gemaakt dat – gezien het ziektebeeld en de voorgeschreven behandeling – alleen een psychiater 

de nodige begeleiding kan geven of kan voorzien in de nodige opvolging.    

 

Verzoeker kan, gezien het voorgaande, niet worden gevolgd in zijn standpunt dat hij dient te worden 

beschouwd als een persoon met een bijzondere kwetsbaarheid en dat het dus vereist was om 

bijkomende (individuele) garanties te verkrijgen om ervan verzekerd te zijn dat hij verder psychologisch 

kan worden opgevolgd en dat zijn medicamenteuze behandeling bij zijn aankomst dadelijk kan worden 

verdergezet. De door verzoeker aangevoerde arresten van de Raad, die werden geveld in zaken waar 

de feitelijke gegevens niet vergelijkbaar zijn met deze in voorliggende zaak, doet hieraan geen afbreuk.  

 

Verzoekers bewering dat hij in Spanje geen opvang zal kunnen genieten geeft evenmin aanleiding tot 

een ander besluit. Door het aanbrengen van een aantal foto’s waarop hij is afgebeeld met zijn reis-

koffers op openbare plaatsen – foto’s waaruit op zich niets kan worden afgeleid omtrent de opvang-

mogelijkheden in Spanje – toont verzoeker niet aan dat verweerder verkeerdelijk heeft geoordeeld dat 

personen die in het kader van de verordening nr. 343/2003/EG aan de Spaanse autoriteiten worden 

overgedragen wel degelijk de garantie hebben dat zij in de Spaanse opvangstructuren terecht kunnen. 

De vaststelling van verzoeker dat in een verslag waarnaar verweerder heeft verwezen op algemene 

wijze wordt geduid dat er ook in Spanje voorbeelden zijn van gevallen waarbij een vreemdeling die een 

verzoek om internationale bescherming indiende, ingevolge een tekort aan plaatsen, geen opvang kon 

genieten en het feit dat verzoeker aangeeft dat uit allerhande informatie blijkt dat het opvangsysteem in 

Spanje nog bepaalde gebreken kent, laat niet toe te concluderen dat verweerder verkeerdelijk besloot 

dat er geen structurele of stelselmatige tekortkomingen zijn en dus niet kan worden aangenomen dat 

vreemdelingen die in het kader van de verordening nr. 343/2003/EG aan de Spaanse autoriteiten 

worden overgedragen, door een gebrek aan opvang, onmenselijk of vernederend worden behandeld. 

Verweerder heeft ook specifiek aangegeven dat het hooggerechtshof te Madrid de Spaanse autoriteiten 

heeft bevolen om ervoor te zorgen de personen die onder de verordening nr. 343/2003/EG door andere 

lidstaten worden overgedragen niet worden uitgesloten wat betreft opvang en dat het bevoegde 

ministerie reeds de nodige instructies heeft gegeven en de nodige aanpassingen heeft doorgevoerd om 

te garanderen dat deze overgedragen personen in de opvangstructuren terecht kunnen. Verweerder 

heeft tevens toegelicht dat, wanneer een vreemdeling in het raam van de verordening nr. 343/2003/EG 

aan de Spaanse autoriteiten wordt overgedragen, er een gecoördineerd optreden is van de Spaanse 

instantie die instaat voor de behandeling van verzoeken om internationale bescherming en de instantie 

de verantwoordelijk is voor de opvang. Ten overvloede wijst de Raad erop dat uit het verslag waarnaar 

verweerder verwijst tevens blijkt dat verzoekers om internationale bescherming die niet onmiddellijk 

opvang konden verkrijgen in specifiek voor hen ingerichte opvangcentra in het verleden reeds werd 

opgevangen in accommodaties voor daklozen. 

 

Verzoekers bewering dat verweerder in de bestreden beslissing heeft gemotiveerd dat zijn verzoek om 

internationale bescherming via een versnelde procedure zal worden behandeld en dat verweerder 

erkent dat indien de behandeling van dit verzoek langer dan zes maanden duurt de opvangmodaliteiten 

niet langer als adequaat kunnen worden beschouwd mist feitelijke grondslag. Verweerder heeft 

daarentegen gemotiveerd geen structurele gebreken inzake de opvang in Spanje te hebben kunnen 

vaststellen. Verweerder heeft daarenboven niet verwezen naar een verslag dat van 2 maart 2017, doch 

naar een veel recenter verslag van 20 maart 2019.  

 

De Raad kan verder de relevantie niet inzien van verzoekers toelichting dat de verzoeken om een 

internationale beschermingsstatus van Syrische onderdanen in Spanje versneld worden behandeld en 

dat deze onderdanen bijna automatisch de subsidiaire beschermingsstatus krijgen. Verzoeker is immers 

geen Syrisch onderdaan.  

 

Er blijkt ook niet dat verweerder verkeerdelijk aangaf dat de procedure ter behandeling van een verzoek 

om internationale bescherming in Spanje geen ernstige tekortkomingen vertoont en er dus geen sprake 

is van een risico op een schending van artikel 3 van het EVRM als gevolg van een gebrekkige 

behandeling van verzoeken om internationale bescherming. 

 

Het citaat van verzoeker omtrent de verwijdering naar Ceuta en Melilla kan niet worden teruggevonden 

in de bestreden beslissing. Zijn grief inzake dit citaat is dan ook niet dienstig. 

 

Er blijkt ook nergens uit dat verzoeker zal worden overgebracht naar Ceuta en Melilla, zodat de kritiek 

omtrent de toestand in deze enclaves evenmin nuttig is en niet toelaat een schending van artikel 3 van 

het EVRM of van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten vast te stellen.  
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De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing niet zorgvuldig 

werd voorbereid of dat deze is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze 

of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijk-

heidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM of van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten kan niet worden 

vastgesteld. 

 

Gelet op de voorgaande vaststellingen kan ook niet worden besloten dat verweerder artikel 3.2 van de 

verordening nr. 343/2003/EG heeft miskend. De lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van 

het verzoek om internationale bescherming kon immers zonder meer worden vastgesteld op basis van 

de criteria die zijn bepaald in de verordening nr. 343/2003/EG en er blijkt niet dat verweerder 

verkeerdelijk oordeelde dat er geen risico op folteringen of op vernederende of onmenselijke 

behandelingen of straffen bestaat bij een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 4 van de verordening nr. 343/2003/EG – dat 

voorziet in een recht op informatie – kan de Raad enkel vaststellen dat verzoeker met zijn 

beschouwingen geen schending van deze bepaling aantoont. De Raad benadrukt dat uit de door 

verweerder neergelegde stukken blijkt dat verzoeker werd gehoord en dat hij in de mogelijkheid werd 

gesteld informatie omtrent familieleden in België te verstrekken.  

 

Verzoeker licht toe dat verweerder niet onmiddellijk gevolg gaf aan zijn vraag om hem een afschrift over 

te maken van het in artikel 5.6 van de verordening nr. 343/2003/EG bedoelde verslag van het 

persoonlijk onderhoud. Hij toont hiermee echter niet aan dat de bestreden beslissing zelf door enige 

onwettigheid is aangetast.  Verzoeker was voor de terechtzitting bovendien in de mogelijkheid om de 

stukken die door verweerder werd neergelegd in het raam van de procedure voor de Raad in te kijken 

en vermocht eventuele nieuwe middelen, die hij slechts kon laten gelden na kennis te hebben genomen 

van stukken waarvan hij voorheen eventueel geen inzage had, aan te voeren. Hij kan dan ook niet 

stellen dat de rechten van verdediging niet werden gerespecteerd doordat verweerder niet onmiddellijk 

een antwoord verstrekte op een verzoek om bepaalde stukken uit het administratief dossier over te 

maken. In de bestreden beslissing is bovendien uitvoerig weergegeven welke inlichtingen door 

verzoeker en zijn raadsman tijdens en na het gehoor aan verweerder werden verstrekt en wordt 

uiteengezet waarom, niettegenstaande de verstrekte informatie, werd geoordeeld dat de Spaanse 

autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming. 

Er blijkt niet dat verzoeker enige nuttige inlichting niet zou hebben verkregen. Gelet op het voorgaande 

dienen de voorgestelde prejudiciële vragen niet te worden gesteld. Het stellen van een prejudiciële 

vraag is trouwens ook moeilijk verenigbaar met het door verzoeker aangevoerde hoogdringend karakter 

van de vordering.   

 

Daar verzoeker meerderjarig is, kan niet worden besloten dat de bepalingen van artikel 6 van de 

verordening nr. 343/2003/EG, dat voorziet in bijzondere waarborgen voor minderjarigen, in voorliggende 

zaak van toepassing is. Verzoeker zet ook niet uiteen waarom hij meent dat voormelde bepaling werd 

geschonden, zodat dit onderdeel van het middel in ieder geval onontvankelijk is.   

 

Inzake de aangevoerde schending van artikel 10 van de verordening nr. 343/2003/EG moet worden 

gesteld dat verzoekers broer niet kan worden beschouwd als een gezinslid, in de zin van deze bepaling.  

Artikel 2.g) van de verordening nr. 343/2003/EG waarin het begrip “gezinsleden” wordt gedefinieerd 

bepaalt immers dat het moet gaan om “een gezin dat reeds in het land van herkomst bestond” en houdt 

geen verwijzing in naar meerderjarige broers. 

 

Artikel 11 van de verordening nr. 343/2003/EG heeft betrekking op de situatie waarbij “meerdere 

gezinsleden en/of minderjarige ongehuwde broers of zussen” in dezelfde lidstaat een verzoek om 

internationale bescherming indienen. Verzoeker en zijn broer zijn evenwel geen gezinsleden in de zin 

van artikel 2.g) van de verordening nr. 343/2003/EG en zij zijn ook niet minderjarig, zodat verzoeker ook 

niet kan voorhouden dat verweerder onterecht geen toepassing maakte van artikel 11 van de 

verordening nr. 343/2003/EG.    

   

De Raad dient daarnaast vast te stellen dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij ingevolge “een 

pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of een hoge leeftijd” afhankelijk is van een in 
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België verblijvende ouder, broer of zus, zodat niet kan worden geoordeeld dat verweerder artikel 16.2 

van de verordening nr. 343/2003/EG heeft geschonden. In dit verband moet worden benadrukt dat op 

geen enkele wijze aannemelijk wordt gemaakt dat verzoeker omwille van zijn depressieve toestand 

afhankelijk is van zijn broer die in België ook een verzoek om internationale bescherming indiende. 

Daarenboven moet worden geduid dat hoe dan ook niet dienstig kan worden verwezen naar artikel 16.2 

van de verordening nr. 343/2003/EG aangezien deze bepaling slechts toepasbaar is in de situatie 

waarbij twee familieleden zich in verschillende lidstaten bevinden op het ogenblik dat een beslissing 

moet worden genomen omtrent de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek 

om internationale bescherming en het niet ter discussie staat dat verzoeker en zijn broer actueel in 

België zijn.  

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, werd aangevoerd. 

 

2.3. De vaststelling dat er niet voldaan is aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen.        

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juli tweeduizend negentien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 


