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 nr. 224 169 van 22 juli 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2019 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 6 maart 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat WAUTELET, die loco advocaat V. HENRION verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché C. KURUM, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 17 januari 2019 dient de verzoekende partij, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, een 

verzoek in om internationale bescherming in België.  

 

Dactyloscopisch onderzoek toonde aan dat de verzoekende partij eerder om internationale bescherming 

vroeg in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland en in het Groothertogdom Luxemburg.  

 

De verzoekende partij werd op 14 februari 2019 gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Op 21 februari 2019 werd een verzoek tot terugname gericht aan de Duitse instanties. 

 

De Duitse instanties stemden op 25 februari 2019 in met het terugnameverzoek. 
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Op 6 maart 2019, met kennisgeving op 7 maart 2019, neemt de verwerende partij de beslissing tot 

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

beslissing, waarvan de motieven luiden 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(1), die verklaart te heten(1): 

naam : K. (...) 

voornaam : M. (...) 

geboortedatum : (...).1984 

geboorteplaats : Shihraz 

nationaliteit : Iran 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

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

aan Duitsland(2) toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en van artikel 18(1)b van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 

nr. 604/2013 van 26 juni 2013. 

 

De betrokkene, die verklaarde de Iraanse nationaliteit te bezitten, meldde zich op 03.01.2019 bij onze 

diensten aan in het kader van de registratie van een verzoek om internationale bescherming. Dit 

verzoek werd op 17.01.2019 effectief ingediend. De betrokkene legde een Britse registratiekaart, een 

brief van de Britse Home Office, een brief van een Iraanse priester en een doopcertificaat voor. 

 

Het onderzoek van de vingerafdrukken toonde aan dat de betrokkene eerder om internationale 

bescherming verzocht in het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29.01.2009, in Duitsland op 19.01.2011 en op 

24.02.2016 en in Luxemburg op 26.07.2016. 

 

Op 14.02.2019 werd de betrokkene gehoord bij onze diensten in het kader van een persoonlijk 

onderhoud betreffende zijn procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming. Hierin 

verklaarde de betrokkene dat hij Iran in 2006 had verlaten en illegaal via Turkije, Italië, Frankrijk en 

België naar het VK was gereisd. Hij gaf aan dat hij van 2006 tot 2010 in het VK had verbleven, er een 

verzoek om internationale bescherming had ingediend en in 2010 was teruggekeerd naar Iran. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij Iran in 2011 opnieuw had verlaten en via Turkije naar Duitsland was 

gereisd om daar een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Hij gaf aan dat hij vanuit 

Duitsland naar het VK werd gestuurd en er verbleef tot 2014. Hij verklaarde dat hij na een verblijf in 

Oostenrijk van 2014 tot 2015 verzoeken om internationale bescherming had ingediend in Nederland en 

Duitsland in 2016, en in Luxemburg in 2017. Ten slotte gaf hij aan van 2017 tot 2019 in Duitsland te 

hebben verbleven en in 2019 naar België te zijn gekomen. 

 

Tijdens zijn persoonlijk onderhoud in België werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke 

specifieke reden(en) hij besloten had om in België om internationale bescherming te verzoeken en of hij 

met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling redenen heeft die volgens hem 

verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat in het kader van Verordening 604/2013 

rechtvaardigen. De betrokkene verklaarde dat hij besloten had om een verzoek om internationale 

bescherming in België in te dienen omdat hij terug naar Engeland wil.  

 

Hij verklaarde zich te verzetten tegen een overdracht aan andere lidstaten aangezien hij het liefst naar 

Engeland wil. 

 

De betrokkene verklaarde geen in België verblijvende familieleden te hebben. Hij gaf aan dat een van 

zijn meerderjarige broers en twee van zijn neven in het Verenigd Koninkrijk verbleven. 

Op 21.02.2019 werd er voor de betrokkene een terugnameverzoek aan Duitsland gericht. Op 

25.02.2019 stemden de Duitse instanties met toepassing van artikel 18(1)b in met dit verzoek. 

In zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft het Hof van Justitie 

van de Europese Unie geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees stelsel tot het verkrijgen van 

internationale bescherming is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, 
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die aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de 

Conventie van Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten 

kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en 

de verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in 

die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden Verordening 604/2013 de criteria en de 

mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker dan 

ook wordt uitgesloten. 

 

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

lidstaat grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat verzoekers om internationale 

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

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

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

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

verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003 

en Verordening 604/2013. Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers mogen 

overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 en 

Verordening 604/2013 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen 

met betrekking tot procedures internationale bescherming en onthaal - en opvangvoorzieningen voor 

verzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de verzoeker door overdracht aan die lidstaat een 

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

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

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

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

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

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

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest. 

 

Verder merken we op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van verzoekers om 

internationale bescherming de lidstaten, waaronder ook Duitsland, voor zeer grote uitdagingen plaatst 

inzake opvang en behandeling, maar dat dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat 

kunnen uitkiezen waar zij hun verzoek om internationale bescherming willen behandeld zien. Daarnaast 

herhalen we dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te 

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

bescherming, hetgeen impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker dan ook wordt uitgesloten. In zijn 

persoonlijk onderhoud verklaarde de betrokkene onder meer dat hij besloten had om een verzoek om 

internationale bescherming in België in te dienen omdat hij terug naar Engeland wil. Hij gaf aan dat hij 

zich om diezelfde reden verzette tegen een overdracht aan andere lidstaten. Deze verklaringen duiden 

op een loutere persoonlijke voorkeur en kunnen dan ook geen afbreuk doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Duitse autoriteiten voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming van de betrokkene. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de wens om in 

een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen evenmin grond zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Het komt de betrokkene hierbij niet toe zelf te 

bepalen in welk land zijn verzoek om internationale bescherming dient te worden behandeld. 

 

Ook wensen we te benadrukken dat Duitsland, net als België, de Conventie van Genève van 1951 

ondertekende en partij is bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

(EVRM). Er moet er dan ook van worden uitgegaan dat Duitsland het beginsel van non-refoulement 

alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM 

nakomt en dat Duitsland daarbij ook de rechten van Palestijnen respecteert. Het bovenstaande 

impliceert daarbij ook dat Duitsland, net als België, verzoeken om internationale bescherming 

onderwerpt aan een individueel onderzoek en dat het de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

bescherming toekent aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is 

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

de procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming, zoals die zijn vastgelegd in de Europese 

richtlijnen  2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren bij het onderzoek naar het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene. 
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Verder wensen we nogmaals te verwijzen naar het geactualiseerde AIDA-rapport over Duitsland dat 

stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat personen die in het kader van de “Dublin-verordening” aan 

Duitsland worden overgedragen, problemen ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procedure 

voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 35, “There have been no reports of “Dublin 

returnees” facing difficulties in accessing an asylum procedure after having been transferred to 

Germany”). Bovenstaande impliceert daarbij ook dat de betrokkene gemachtigd zal zijn om in Duitsland 

te verblijven in zijn hoedanigheid van verzoeker om internationale bescherming en de door de wet 

voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. Zo verduidelijkt het AIDA-rapport over Duitsland ook dat er 

niet kan voorzien worden in een intrekking van de materiële opvangvoorzieningen of in een weigering tot 

toegang hiertoe voor personen die in het kader van Verordening 604/2013 naar Duitsland terugkeren (p. 

59-68). Op basis van deze elementen benadrukken we dan ook dat betrokkene na overdracht naar 

Duitsland in adequate opvangvoorzieningen zal worden opgevangen. Zo wordt in het AIDA-rapport over 

Duitsland ook melding gemaakt van het feit dat er in het kader van de massale toestroom van 

verzoekers om internationale bescherming in 2015 werk werd gemaakt van verscheidene alternatieve 

opvangvoorzieningen en bijkomende noodopvang. Ook het probleem van overbevolking in 2014 en 

2015 is in 2016 sterk verbeterd omwille van een sterke daling van het aantal nieuwe verzoekers om 

internationale bescherming. Zo stelt het AIDA-rapport expliciet dat er eind 2017 sprake was van een 

aantal van ca. 100 000 vacante plaatsen in de opvangvoorzieningen. (p. 59-68). 

 

In zijn persoonlijk onderhoud maakte de betrokkene geen gewag van concrete ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens zijn verblijven in Duitsland in 2011 en 2017-2019 die door hem als een 

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

Handvest werden ervaren of die volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest. Verder merken we op dat de betrokkene in zijn persoonlijk 

onderhoud aangaf in goede gezondheid te verkeren. 

 

Tot op heden werden er door de betrokkene ook geen medische attesten of andere specifieke 

documenten betreffende zijn gezondheidstoestand aangebracht. Het dossier van de betrokkene bevat 

op heden dan ook geen concrete elementen die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende 

de gezondheidstoestand van de betrokkene een overdracht aan Duitsland verhinderen of dat de 

betrokkene door overdracht aan Duitsland vanwege redenen van gezondheid een reëel risico loopt op 

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

het EU-Handvest. Verder zijn er ook geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van 

verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen 

verkrijgen indien nodig en zijn we van oordeel dat de kwaliteit van de medische voorzieningen in 

Duitsland van een vergelijkbaar niveau moeten worden geacht als deze in België. Zo toont het 

hierboven reeds vermelde AIDA-rapport over Duitsland aan dat de Duitse wetgeving voorziet in 

noodzakelijke medische zorgen voor verzoekers om internationale bescherming met acute ziektes of 

pijn waarbij er tevens ook bijkomende medische zorgen kunnen worden voorzien wanneer deze 

onmisbaar zijn voor een individuele gezondheidssituatie van een verzoeker om internationale 

bescherming of kandidaat-vluchteling, waarbij er ook mogelijkheden tot speciale behandelingen voor 

getraumatiseerde verzoekers en kandidaat-vluchtelingen voorzien worden. We merken in dit geval ook 

op dat de door het AIDA-rapport aangehaalde praktische beperking in de vorm van het feit dat medische 

zorgen enkel worden aangeboden wanneer er een zogenaamde voucher van de ziekteverzekering 

(Krankenschein) wordt getoond, steeds minder aanwezig is vermits verscheidene regio’s en deelstaten 

niet meer voorzien in een strikte toepassing van deze verplichting (p. 74-76). Tevens zullen de Duitse 

autoriteiten ten minste zeven dagen op voorhand op de hoogte worden gesteld van de overdracht van 

betrokkene en benadrukken we dat de betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud van 14.02.2019 

stelde dat er volgens hem geen elementen of omstandigheden zijn die zijn deelname aan de procedure 

tot het verkrijgen van internationale bescherming kunnen bemoeilijken. Vervolgens werd dan ook op 

basis van artikel 48/9, §1 en §4 van de wet van 15 december 1980 door onze diensten vastgesteld dat 

de betrokkene geen bijzondere procedurele noden heeft. 

 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 

aannemelijk maakt dat hij door een overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming door de Belgische instanties met 

toepassing van artikel 17(1) van Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is 

voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, dat aan de Duitse autoriteiten 
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toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet ( van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 18(1)b van 

Verordening 604/2013. 

 

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

binnenkomstdocumenten. 

 

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

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

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

bevoegde Duitse autoriteiten(4).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt “de kosten als naar recht” af te handelen, wijst de Raad 

erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat aan geen van 

de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos.     

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 51/5 en 62 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), van artikel 17.1 van de Europese 

Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (hierna: Dublin III 

Verordening), van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 

de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 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 1, 4, 6, 7, 18, 21 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

van 7 december 2000, in werking getreden op 1 december 2009 (hierna: het Handvest), van de 

richtlijnen 2003/9/EG, 2004/84/EG en 2005/85/EG en van de zorgvuldigheidsplicht. Zij meent dat er 

sprake is van een manifeste appreciatiefout.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Les dispositions visées au moyen 

> L'obligation de. motivation formelle des actes administratifs ainsi que les principes de bonne 

administration imposent non seulement que l'acte permette à son destinataire de connaître les motifs de 

droit et de fait à la base de la décision mais également que cette motivation soit complète et adéquate.  

Une motivation adéquate nécessite, notamment, que les motifs soient exacts, pertinents et admissibles, 

c'est-à-dire qu' « un lien raisonnable de cause à effet existe entre le motif retenu et la décision attaquée 

»\ 

Le devoir de minutie impose à l'administration de se montrer rigoureuse dans la recherche des faits 

pertinents, dans la prise en compte de l'ensemble de ces éléments, et dans l'application du droit aux 

faits (« rapportée à la constatation desfaits par l'autorité, la mission de sauvegarde du droit incombant  

au Conseil d'Etat a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner si cette autorité est arrivée à sa 

version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration de la preuve et si elle a 

réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir» (C.E., Claeys, 

no. 14.098, du 29 avril 1970). 

Il ressort de ce qui précède que les décisions qui ne reposent pas sur des motifs suffisamment 

admissibles, compréhensibles, pertinents et exacts doivent être censurées dans la mesure où elles 

constituent une erreur manifeste d'appréciation mais également dans la mesure où elles violent 

l'obligation de motivation formelle. 

> L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme énonce que : 

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cette 

disposition contient une interdiction absolue et indérogeable de torture ou traitement inhumain ou 

dégradant. 
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Selon une jurisprudence constante de la Cour EDH, notamment rappelée dans l'arrêt M.S.S. c/ Belgique 

et Grèce du 21 janvier 2011 (n°30696/09), l'Etat membre a, au sens de l'article 3 de la C.E.D.H., 

l'obligation de ne pas renvoyer vers le pays d'origine ou un autre Etat en cas de risque réel de 

traitement inhumain et dégradant. De plus, la Cour rappelle que « le refoulement indirect vers un pays 

intermédiaire, qui se trouve être également un Etat contractant, laisse intacte la responsabilité de l'Etat 

qui expulse, lequel est tenu, conformément à lajurisprudence bien établie, de ne pas expulser une 

personne lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que si on l'expulsait vers le pays de 

destination, elle y courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 » (§343). 

^ Le règlement « Dublin III » prévoit différents clauses discrétionnaires. 

L'article 17.1 du Règlement « Dublin III » prévoit, au terme d'une clause de souveraineté, que : 

« Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande 

de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critèresfixés dans le présent règlement.» 

Application au cas d'espèce 

^ Moyens d'annulation sérieux : motivation erronée en droit et en fait 

La partie adverse a failli à l'obligation de motivation à laquelle elle est tenue en vertu des articles 1, 2 et 

3 de la loi du 15 décembre 1980. La partie adverse aurait dû procéder à une analyse plus rigoureuse et 

plus approfondie de la situation et à motiver plus en profondeur les raison pour lesquelles elle estime 

qu'il n'y a pas de risque de violation de l'article 3 de la CEDH en cas de transfert vers l'Allemagne ; le 

système de l'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne est défaillant. Ce pays n'est pas en mesure 

d'accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile ; l'actualité démontre que la politique d'accueil reste 

précaire. 

En l'espèce, aucune information concrète sur la prise en charge adéquate éventuelle en Allemagne n'a 

été donnée. Alors que dans son courriel du 5 mars 2019, le conseil du requérant avait adressé à l'Office 

des étrangers les références relatives aux problèmes d'accueil des demandeurs d'asile rencontrés par 

l'Allemagne. 

Le courriel du 5 mars 2019 faisait état de : « Compte-tenu de l'afflux des demandeurs d'asile en 

Allemagne, les rapports expliquent que la prise en charge des demandeurs d'asile par les services 

d'accueil est défectueuse. Les demandeurs d'asile n'ont pas d'assistants sociaux, ne voient pas d'office 

un médecin, et sont souvent livrés à euxmêmes pour se débrouiller. Au vu duflux massif des 

demandeurs d'asile en Allemagne depuis 2015, il est fort à penser que l'Allemagne présente des 

défaillances sérieuses permettant de douter que les droits des demandeurs d'asile sont réellement 

respectés. L'article «Vas facile d'obtenir l'asile en Allemagne » du 17 juillet 2018 et consultable à 

l'adresse suivante : https:/!www.dw.coml'fr!pas-facile-dobtenir-lasile-en-allemagnela-44653779 . Cet 

article est éloquent et évoque toutes les difficultés rencontrées par le demandeur d'asile en Allemagne. 

Ainsi, mon client risque d'être victime de conditions de vie dégradantes du fait de la réduction drastique 

des droits sociaux et économiques des migrants et des demandeurs d'asile en Allemagne. Aussi, de 

nombreux demandeurs d'asile se plaignent des insultes racistes qu'ils subissent. Rien ne démontre 

donc que Monsieur sera pris en charge adéquatement par les autorités allemandes et que surtout les 

soins appropriés lui seront administrés. Rien ne démontre non plus que les instances d'asile allemandes 

vont examiner la demande d'asile adéquatement (risque de pratique discriminatoire, manque de 

garanties, réduction de l'aidejuridique, délai déraisonnable de traitement, ...).» 

L'Office des étrangers ne dit absolument rien quant à ce alors qu'il est parfaitement informé de cette 

situation. Il est incontestable que le requérant est particulièrement vulnérable et fragile du fait de son 

statut de demandeur d'asile. 

La partie adverse ne peut limiter sa motivation au simple fait que l'Allemagne étant membre de l'Union 

Européenne et partant, soumise aux directives européennes et à la CEDH ou que l'Allemagne étant 

signataire de la Convention de Genève, il s'agit d'un pays démocratique respectueux des droits de 

l'homme et doté d'institutions indépendantes qui garantissent au demandeur d'asile un traitement juste 

et impartial et devant lesquelles le candidat peutfaire valoir ses droits, notamment s'ils ne sont pas 

respectés. » 

Dès lors, le requérant estime que la partie adverse a failli à l'obligation de motivation à laquelle elle est 

tenue en vertu des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 et 62 de la loi du 15/12/1980, la motivation 

de l'acte attaqué étant insuffisante et inadéquate en ce que la partie adverse ne motive pas de manière 

rigoureuse les raisons pour lesquelles elle refuse d'appliquer l'article 3.2 du Règlement Dublin III. Pat 

ailleurs, la partie adverse a fait fi du courriel qui lui a été adressé en date du 5 mars 2019. Il a manqué à 

son obligation de motivation. 

Rien ne permet effectivement de confirmer que la demande d'asile du requérant sera examinée et 

traitée adéquatement par les autorités allemandes au vu de ce qui a été expliqué dans le courriel du 5 

mars 2019. D'autre part, le requérant d'un risque d'être victime de conditions de vie dégradantes voire 
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inhumaine du fait de la réduction drastique des droits sociaux et économiques des migrants et des 

demandeurs d'asile en Allemagne qui touchent notamment les domaines du logement et de la santé ; 

De nombreuses informations objectives récentes émanant de sources sérieuses font état de graves 

violations en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne et dans les 

conditions de traitement de leur demande d'asile ; 

Les autorités belges et plus spécifiquement la partie adverse ne sont pas sans connaître cette situation 

en Allemagne dans la mesure où l'actualité est éloquente à ce sujet. 

Le requérant est particulièrement vulnérable du fait de son état de santé mentale. 

Le requérant ne peut retourner en Allemagne car il n'a aucune garantie quant à une réelle prise en 

charge médicale et d'accueil. Par ailleurs, sa demande d'asile risque fortement de ne pas être traitée par 

les autorités françaises et qu'il ne pourrait bénéficier d'un accueil adéquat ; les rapports négatifs sur les 

traitements des demandes d'asile ne sont pas positifs quant à ce et ne permettent pas d'être rassuré ; 

A la lecture des rapports utilisés par la partie adverses pour motiver la décision attaquée, force est de 

constater que de multiples violations des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits 

fondamentaux, notamment les articles 1, 4, 6, 7, 18, 21 et 24 existent en Allemagne, pouvant dans 

certains cas apparaître comme des violations de droits fondamentaux ; 

Il ressort des informations objectives qu'il existe des violations majeures, non isolées, des directives 

européennes relatives à l'accueil des demandeurs d'asile et du traitement de leur demande ; il se fait 

d'ailleurs que certaines de ces violations induisent une violation de leurs droits fondamentaux dont 

l'article 3 CEDH ; 

De nombreuses violations des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE, et 2005/85/CE sont également 

établies, notamment les conditions d'examen des demandes d'asile, d'assistance juridique et judiciaire 

dans le cadre du recours, la protection contre le refoulement, ... 

Le requérant estime qu'il court un risque sérieux d'être exposé à des traitements dégradants au sens de 

l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en 

cas de rapatriement en Allemagne ; 

En l'absence d'informations objectives, claires, et précises sur ce qu'il advient des demandeurs d'asile 

pris en charge en application du Règlement Dublin, la partie adverse aurait pu obtenir des garanties que 

le requérant soit prise en charge effectivement dès son arrivée, et que la demande d'asile soit traitée 

effectivement par les autorités françaises. 

En l'absence de telles garanties, la décision attaquée est insuffisamment motivée et viole l'article 3 

CEDH; » 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen : 

 

“Verzoekende partij haalt een schending aan van: - artikel 51/5 en 62 vreemdelingenwet - artikel 17.1 

van de Dublin III-verordening - artikels 3 en 13 EVRM - artikelen 2 en 3 van de wet van 29-07-1991 en 

artikel 62 vreemdelingenwet - artikelen 1, 4 ,6, 7, 18, 21 en 24 van het handvest over de grondrechten 

van de EU - richtlijnen 2003/9/EG, 2004/84/EG en 2005/85/EG - beginsel van behoorlijk bestuur en 

zorgvuldigheidsbeginsel 

Verzoekende partij beklaagt zich over de omstandigheden voor asielzoekers in Duitsland. Zij haalt aan 

dat de asielzoekers geen sociaal assistenten hebben, dat ze niet automatisch een dokter zien, dat ze 

vaak op zichzelf zijn aangewezen… Ten eerste kan opgemerkt worden dat verzoeker tijdens zijn 

interview op geen enkel moment aanhaalde dat hij slecht behandeld werd in Duitsland. Er werd tijdens 

het gehoor dd. 14-02-2019 gevraagd waarom hij in België een verzoek tot internationale bescherming 

wil indienen (punt 31), waarop hij antwoordde: “Ik koos voor België omdat ik de  

aandacht wil vestigen dat ik terug naar Engeland wil gaan.” Er werd ook gevraagd of hij bezwaar heeft 

tegen een overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat (punt 33), waarop hij antwoordde: “Ik wil 

nergens naar toe, niet naar Duitsland, oostenrijk, luxemburg,… Ik wil het liefst naar Engeland.” Nergens 

haalde hij ook maar iets aan van enige slechte behandeling in Duitsland. Verzoekers verklaringen 

stroken dan ook niet met hetgeen de raadsman van verzoekende partij aanhaalt in het verzoekschrift.  

Ten tweede faalt verzoekende partij om haar beweringen te staven met enige bewijsstukken. Zij verwijst 

naar een artikel van 12-07-2018, maar als wij dit artikel nalezen staat hier helemaal niets in over slechte 

omstandigheden in Duitsland. Gemakshalve wordt dit artikel hier overgenomen: 

Pas facile d'obtenir l'asile en Allemagne Après sa traversée du désert en passant par la Libye, Laye 

Traoré jeune demandeur d’asile guinéen est parvenu à rejoindre l’Italie par une embarcation de fortune 

avant d’arriver en Allemagne. 

Laye Traoré se relève à peine du traumatisme en Libye où il a vécu les pires atrocités. En Allemagne, il 

a pu demander l’asile mais il n’est pas au bout de ses peines. Sa demande a été déjà rejetée par 

l’autorité fédérale en charge des refugiés. Laye vit à Königswinter, dans l’ouest de l’Allemagne. La 

principale raison évoquée pour expliquer le rejet de sa demande d'asile est qu'il est entré en Europe par 
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l'Italie. Tout demandeur d’asile est contraint par une règlementation européenne de déposer sa 

demande dans son pays d’arrivée. Et ce sont ces empreintes qui ont permis aux autorités allemandes 

de savoir que Laye était arrivé en premier en Italie. 

Débouté mais "toléré" En Europe, les données des demandeurs d’asile sont centralisées. Après le rejet 

de sa demande d’asile, il a déposé un recours par l’intermédiaire d’un avocat. Son cas est similaire à 

celui de milliers d’autres demandeurs d’asile, d’après Arno Malocchio le président de l’Association de 

soutien aux demandeurs d’asile à Bonn. "En venant ici, beaucoup espéraient pouvoir travailler et 

étudier, ou inversement. Mais avec ces longues procédures, ils ont rendez-vous sur rendez-vous, et ça 

les décourage" explique t'il. C’est le cas de Laye qui a désormais le statut de "Duldung" - c'est à dire 

débouté mais "toléré" sur le territoire allemand provisoirement. Ce qui n’est pas rassurant selon Arno 

Malocchio, selon lui "ce statut de Duldung est un mauvais statut. Dans le pire des cas, Laye pourrait 

être renvoyé chez lui." Mais le jeune Guinéen lui, garde encore beaucoup d’espoir… Laye a fait recours 

contre la decision de son refus, il a reçu une reponse positive et son dossier est à l’étude. 

https://www.dw.com/fr/pas-facile-dobtenir-lasile-en-allemagne/a-44653779 

Dit artikel gaat over een Guineeër die zijn asielaanvraag afgewezen zag. De voornaamste reden zou 

geweest zijn dat hij in Italië asiel diende aan te vragen. In België wordt eveneens de Dublinprocedure 

toegepast, net zoals in vele andere lidstaten. Het lijkt enigszins verwonderlijk waarom er dan 

geblokletterd wordt dat het niet gemakkelijk is om asiel aan te vragen in Duitsland, gezien de Dublin-

procedure standaard toegepast wordt in de EU. Het artikel vermeldt verder dat er lange procedures zijn, 

maar ook hier in België is het mogelijk dat er lange wachttijden zijn omwille van een hoge instroom. 

Verder wijst niets in dit artikel dat asielzoekers slecht behandeld worden in Duitsland, eerder 

integendeel: uit het artikel valt duidelijk af te leiden dat asielzoekers beroep kunnen aantekenen tegen 

hun beslissing met de hulp van een advocaat. Verzoekers beweringen kunnen dan ook niet ernstig 

genomen worden gezien het hier om blote beweringen gaat.  

Waar verzoekende partij aanhaalt dat verzoeker kwetsbaar is gezien zijn mentale toestand, kan 

opnieuw opgemerkt worden dat dit niet aangetoond wordt met enige documenten. Er werd tijdens het 

interview dd. 14-02-2019 gepeild naar verzoekers gezondheidstoestand (punt 32), waarna hij kort 

verklaarde dat die goed was. Waar verzoekende partij opmerkt in haar mail van 05-03-2019 dat het tijd 

is voor hem om een evenwicht te vinden, kan opgemerkt worden dat verzoeker volgens zijn eigen 

verklaringen veel rondreisde zonder de definitieve uitspraak over zijn asielaanvragen af te wachten. Hij 

verklaarde immers dat er geen besluit werd genomen rond zijn asielaanvragen, hoewel hij meerdere 

aanvragen in meerdere landen heeft ingediend (zie punt 22 van het interview dd. 1402-2019). Er kan 

hier dus afgeleid uit worden dat hij zijn beslissingen niet afwachtte, en er zelf voor koos om telkens rond 

te reizen en naar Iran terug te keren in 2010. 

De bestreden beslissing baseert zich daarentegen op het AIDA-rapport, met updates tot en met maart 

2018. De beslissing concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat er een schending is van artikel 3 

EVRM of artikel 4 van het EU-handvest. 

Verzoekende partij verwijst nog vaagweg naar de richtlijnen 2003/9/EG, 2004/84/EG en 2005/85/EG, 

maar preciseert niet welke artikelen hier juist geschonden zouden zijn. Het louter aanhalen van deze 

richtlijnen maakt nog geen schending uit van enig artikel van deze richtlijnen.  

Gezien uit verzoekers eigen verklaringen niet kan afgeleid worden dat hij in Duitsland slecht behandeld 

werd, en er geen elementen voorliggen waaruit dat zou kunnen blijken, kan noch een schending van 

artikel 3 EVRM noch van artikel 4 van het EU-Handvest bij een overdracht aannemelijk gemaakt 

worden. Verder benadrukt verweerder dat de situatie van Dublin-terugkeerders niet zonder meer kan 

worden gelijkgeschakeld aan de situatie van asielzoekers die voor de eerste maal illegaal Duitsland 

binnenkomen. Om deze reden zijn de rapporten van de verzoekende partij niet dienstig, in de mate deze 

specifiek betrekking hebben op deze massale instroom van asielzoekers. Verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk dat haar rechten in Duitsland niet zouden gerespecteerd worden, nu Duitsland net als 

België, gebonden is aan internationale en Europese basisregels. Verzoekende partij brengt geen enkel 

concreet element aan waaruit blijkt dat Duitsland de asielaanvragen van vreemdelingen die 

overgenomen worden van een andere lidstaat niet met de nodige zorg en conform de ter zake geldende 

internationale regelgeving zou onderzoeken. Duitsland is een volwaardig lid van de Europese Unie en 

door dezelfde verdragen als België gebonden, zodat er geen enkele reden is om aan te nemen dat 

verzoekende partij voor de behandeling van de asielaanvraag in Duitsland minder waarborgen zou 

genieten dan in België. 

België kan niet anders dan ervan uitgaan dat de Europese instellingen de nodige garanties bieden tot 

naleving van de regelgeving. Er anders over oordelen zou neerkomen op een schending van de 

soevereiniteit tussen lidstaten onderling.” 

 

3.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 
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niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

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

een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de 

bestreden beslissing toont aan dat deze omstandig is gemotiveerd. Uit het verzoekschrift blijkt overigens 

dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, 

zodat zij de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht. Deze houdt in dat iedere 

administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het 

feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in 

aanmerking genomen kunnen worden (cf. RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, 

nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist met andere woorden dat 

voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke 

grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan zij de schending eveneens aanvoert, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

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

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. 

 

Het komt in principe aan de verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van 

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

zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, 

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

 

Om een schending van artikel 3 van het EVRM vast te stellen moeten de betwiste handelingen en 

omstandigheden een minimumniveau aan hardheid bereiken. De beoordeling van dit minimumniveau is 

relatief en afhankelijk van de omstandigheden van de zaak, zoals de duur van de behandeling en de 

lichamelijke en mentale gevolgen en, in sommige gevallen, het geslacht, de leeftijd en de 

gezondheidssituatie van het slachtoffer (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, nr. 

30.696/09, § 249; EHRM 5 februari 2015, A.M.E. v. Nederland, nr. 51428/10, §28). 

 

In het kader van deze vordering benadrukt de Raad dat het vermoeden, waarop het systeem van de 

Dublinverordening is gebaseerd, namelijk dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de fundamentele 

rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen, dit is het wederzijds vertrouwensbeginsel, niet 

onweerlegbaar is (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, par. 103). Dit 

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

zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de betrokken asielzoeker bij 

verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling. 
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De herkomst van het risico verandert niets aan het beschermingsniveau dat wordt gegarandeerd door 

het EVRM, noch aan de verplichtingen van een staat die voortvloeien uit het EVRM. Het stelt staten niet 

vrij om een grondig en geïndividualiseerd onderzoek te voeren naar de situatie van de betrokken 

persoon en de uitvoering van overdracht te schorsen indien een risico op onmenselijk behandeling is 

vastgesteld, aldus het EHRM (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, § 104). 

 

Dus gaat de Raad na of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de asielprocedure en de 

opvangomstandigheden voor asielzoekers in Duitsland en in het licht van de specifieke situatie van de 

verzoekende partij, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij zal worden blootgesteld 

aan een schending van artikel 3 van het EVRM bij terugkeer naar Duitsland. 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat de verzoekende partij tijdens haar verhoor op 14 februari 2019, 

gevraagd naar het bestaan van specifieke redenen waarom zij precies in België een verzoek om 

internationale bescherming wil indienen, slechts antwoordde dat zij koos voor België om er de aandacht 

op te vestigen dat zij terug wil gaan naar Engeland. Zij verklaarde ook in goede gezondheid te zijn. 

Gevraagd naar het bestaan van redenen met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van 

behandeling die haar verzet tegen de overdracht naar Duitsland zouden rechtvaardigen, stelt zij dat zij 

nergens naartoe wil, niet naar Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg,… Zij stelt het liefst naar Engeland te 

willen gaan.  

 

In haar verzoekschrift verwijt de verzoekende partij de verwerende partij geen diepgaand onderzoek te 

hebben gevoerd naar een mogelijke behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM in het geval dat zij 

dient terug te keren naar Duitsland. Zij stelt dat het systeem van opvang van asielzoekers er gebrekkig 

is, en dat zij door middel van een schrijven van haar advocaat van 5 maart 2019 aan de verwerende 

partij de problemen in Duitsland heeft geschetst. Zij verwijt de verwerende partij geen rekening te 

hebben gehouden met het feit dat wie om internationale bescherming in Duitsland verzoekt, geen 

beroep zou kunnen doen op sociaal assistenten of een dokter. Men zou er aan zijn lot worden 

overgelaten.  

 

De Raad wijst erop dat de verwerende partij in de bestreden beslissing eerst het kader van de Europese 

Dublinprocedure schetst en vervolgens als volgt motiveert:   

 

“Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou 

kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van 

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

toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een 

overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een 

schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest. 

 

Verder merken we op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van verzoekers om 

internationale bescherming de lidstaten, waaronder ook Duitsland, voor zeer grote uitdagingen plaatst 

inzake opvang en behandeling, maar dat dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat 

kunnen uitkiezen waar zij hun verzoek om internationale bescherming willen behandeld zien. Daarnaast 

herhalen we dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te 

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

bescherming, hetgeen impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker dan ook wordt uitgesloten. In zijn 

persoonlijk onderhoud verklaarde de betrokkene onder meer dat hij besloten had om een verzoek om 

internationale bescherming in België in te dienen omdat hij terug naar Engeland wil. Hij gaf aan dat hij 

zich om diezelfde reden verzette tegen een overdracht aan andere lidstaten. Deze verklaringen duiden 

op een loutere persoonlijke voorkeur en kunnen dan ook geen afbreuk doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Duitse autoriteiten voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming van de betrokkene. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de wens om in 

een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen evenmin grond zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Het komt de betrokkene hierbij niet toe zelf te 

bepalen in welk land zijn verzoek om internationale bescherming dient te worden behandeld. 

 

Ook wensen we te benadrukken dat Duitsland, net als België, de Conventie van Genève van 1951 

ondertekende en partij is bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

(EVRM). Er moet er dan ook van worden uitgegaan dat Duitsland het beginsel van non-refoulement 

alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM 

nakomt en dat Duitsland daarbij ook de rechten van Palestijnen respecteert. Het bovenstaande 
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impliceert daarbij ook dat Duitsland, net als België, verzoeken om internationale bescherming 

onderwerpt aan een individueel onderzoek en dat het de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

bescherming toekent aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is 

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

de procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming, zoals die zijn vastgelegd in de Europese 

richtlijnen  2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren bij het onderzoek naar het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene. 

 

Verder wensen we nogmaals te verwijzen naar het geactualiseerde AIDA-rapport over Duitsland dat 

stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat personen die in het kader van de “Dublin-verordening” aan 

Duitsland worden overgedragen, problemen ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procedure 

voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 35, “There have been no reports of “Dublin 

returnees” facing difficulties in accessing an asylum procedure after having been transferred to 

Germany”). Bovenstaande impliceert daarbij ook dat de betrokkene gemachtigd zal zijn om in Duitsland 

te verblijven in zijn hoedanigheid van verzoeker om internationale bescherming en de door de wet 

voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen. Zo verduidelijkt het AIDA-rapport over Duitsland ook dat er 

niet kan voorzien worden in een intrekking van de materiële opvangvoorzieningen of in een weigering tot 

toegang hiertoe voor personen die in het kader van Verordening 604/2013 naar Duitsland terugkeren (p. 

59-68). Op basis van deze elementen benadrukken we dan ook dat betrokkene na overdracht naar 

Duitsland in adequate opvangvoorzieningen zal worden opgevangen. Zo wordt in het AIDA-rapport over 

Duitsland ook melding gemaakt van het feit dat er in het kader van de massale toestroom van 

verzoekers om internationale bescherming in 2015 werk werd gemaakt van verscheidene alternatieve 

opvangvoorzieningen en bijkomende noodopvang. Ook het probleem van overbevolking in 2014 en 

2015 is in 2016 sterk verbeterd omwille van een sterke daling van het aantal nieuwe verzoekers om 

internationale bescherming. Zo stelt het AIDA-rapport expliciet dat er eind 2017 sprake was van een 

aantal van ca. 100 000 vacante plaatsen in de opvangvoorzieningen. (p. 59-68). 

 

In zijn persoonlijk onderhoud maakte de betrokkene geen gewag van concrete ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens zijn verblijven in Duitsland in 2011 en 2017-2019 die door hem als een 

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

Handvest werden ervaren of die volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest. Verder merken we op dat de betrokkene in zijn persoonlijk 

onderhoud aangaf in goede gezondheid te verkeren. 

 

Tot op heden werden er door de betrokkene ook geen medische attesten of andere specifieke 

documenten betreffende zijn gezondheidstoestand aangebracht. Het dossier van de betrokkene bevat 

op heden dan ook geen concrete elementen die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende 

de gezondheidstoestand van de betrokkene een overdracht aan Duitsland verhinderen of dat de 

betrokkene door overdracht aan Duitsland vanwege redenen van gezondheid een reëel risico loopt op 

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

het EU-Handvest. Verder zijn er ook geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van 

verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen 

verkrijgen indien nodig en zijn we van oordeel dat de kwaliteit van de medische voorzieningen in 

Duitsland van een vergelijkbaar niveau moeten worden geacht als deze in België. Zo toont het 

hierboven reeds vermelde AIDA-rapport over Duitsland aan dat de Duitse wetgeving voorziet in 

noodzakelijke medische zorgen voor verzoekers om internationale bescherming met acute ziektes of 

pijn waarbij er tevens ook bijkomende medische zorgen kunnen worden voorzien wanneer deze 

onmisbaar zijn voor een individuele gezondheidssituatie van een verzoeker om internationale 

bescherming of kandidaat-vluchteling, waarbij er ook mogelijkheden tot speciale behandelingen voor 

getraumatiseerde verzoekers en kandidaat-vluchtelingen voorzien worden. We merken in dit geval ook 

op dat de door het AIDA-rapport aangehaalde praktische beperking in de vorm van het feit dat medische 

zorgen enkel worden aangeboden wanneer er een zogenaamde voucher van de ziekteverzekering 

(Krankenschein) wordt getoond, steeds minder aanwezig is vermits verscheidene regio’s en deelstaten 

niet meer voorzien in een strikte toepassing van deze verplichting (p. 74-76). Tevens zullen de Duitse 

autoriteiten ten minste zeven dagen op voorhand op de hoogte worden gesteld van de overdracht van 

betrokkene en benadrukken we dat de betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud van 14.02.2019 

stelde dat er volgens hem geen elementen of omstandigheden zijn die zijn deelname aan de procedure 

tot het verkrijgen van internationale bescherming kunnen bemoeilijken. Vervolgens werd dan ook op 

basis van artikel 48/9, §1 en §4 van de wet van 15 december 1980 door onze diensten vastgesteld dat 

de betrokkene geen bijzondere procedurele noden heeft. 
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Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 

aannemelijk maakt dat hij door een overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.” 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat gelet op deze motivering de verzoekende partij niet ernstig kan 

voorhouden dat de verwerende partij zich, wat betreft het onderzoek in het kader van artikel 3 van het 

EVRM, slechts zou beperken tot het opmerken dat Duitsland lid is van de Europese Unie en in die 

hoedanigheid gehouden is zich aan de geldende Europese regelgeving, waaronder het EVRM, te 

houden. De verwerende partij heeft met inachtneming van de verklaringen van de verzoekende partij 

concreet onderzocht of er in haar geval sprake kan zijn van een mogelijke schending van artikel 3 van 

het EVRM in het geval van een terugkeer naar Duitsland. 

 

De Raad dient vast te stellen dat de verzoekende partij deze concrete motieven niet weerlegt. De 

verzoekende partij betwist niet dat zij tijdens het verhoor, hoewel expliciet gevraagd of er redenen 

bestaan die een verzet tegen een overdracht aan Duitsland zouden rechtvaardigen, enkel verklaarde 

dat zij naar Engeland wil. Ondanks een passage in Duitsland legt zij echter geen enkele concrete 

verklaringen af omtrent de behandeling door de Duitse autoriteiten aangaande haar verzoek tot 

internationale bescherming en evenmin omtrent de concrete situatie met betrekking tot de opvang 

aldaar. Zij legde geen enkele verklaringen af waaruit zou blijken dat haar bepaalde rechten zouden zijn 

ontzegd door de Duitse autoriteiten. Evenmin toont zij aan dat de Duitse autoriteiten haar zonder enig 

onderzoek in het kader van artikel 3 van het EVRM zouden terugsturen naar haar land van herkomst of 

dat de Duitse asielprocedure structurele tekortkomingen zou kennen. Zij toont niet aan dat de conclusies 

die uit het recente AIDA-rapport (laatste update maart 2018) werden afgeleid en waarop de verwerende 

partij zich baseert niet correct zouden zijn of niet up to date. Op pagina 35 wordt uitdrukkelijk gesteld 

“There have been no reports of Dublin returnees facing difficulties in accessing an asylum procedure 

after having been transferred to Germany.” Ook de andere bevindingen weergegeven in de bestreden 

beslissing stroken met het betreffende AIDA rapport. De verzoekende partij toont met geen enkel 

concreet element aan de aanvragen van dat Dublinterugkeerders in Duitsland niet met de nodige zorg 

worden behandeld of dat er redenen zijn om aan te nemen dat er in Duitsland minder waarborgen zijn 

dan in België wat de behandeling van dergelijke aanvragen betreft. De loutere beweringen van de 

verzoekende partij klemmen des te meer gelet op het feit dat zij op geen enkel moment gewag maakte 

van een slechte behandeling in Duitsland of specifieke problemen terwijl haar hier uitdrukkelijk naar 

werd gevraagd, maar zij daarentegen slechts te kennen gaf enkel naar Engeland te willen gaan. De 

verzoekende partij toont verder niet aan dat haar werd belet bepaalde elementen ter kennis te brengen 

van de vreemdelingenwet.  

 

Noch ten tijde van haar gehoor, noch in haar verzoekschrift gaf de verzoekende partij aan dat zij nood 

had aan begeleiding van een sociaal assistent of dat zij aan haar lot werd overgelaten in Duitsland. 

Waar zij in haar verzoekschrift plots de aandacht lijkt te vestigen op haar mentale gezondheid, dient te 

worden opgemerkt dat zij ten tijde van haar gehoor geen melding maakte van problemen hieromtrent, 

laat staan dat zij een medische behandeling zou behoeven. Zij verklaarde in tegendeel in goede 

gezondheid te zijn. Overigens geeft zij in haar verzoekschrift evenmin aan dat een medische 

behandeling of opvolging voor haar mentale gezondheid zich opdringt. Zij beperkt zich slechts tot de 

loutere bewering dat zij kwetsbaar zou zijn omwille van haar profiel. Zelfs al zou zij een dokter nodig 

hebben – hetgeen zij niet beweert, noch aantoont – dan nog laat zij na concreet te staven dat zij in het 

geval van een terugkeer naar Duitsland geen beroep zou kunnen doen op een arts. Dit blijkt evenmin uit 

de stukken van het dossier. Overigens lijkt de verzoekende partij er aan voorbij te gaan dat zij als een 

terugkeerder in het kader van de Dublinprocedure zal worden beschouwd, nu Duitsland uitdrukkelijk 

instemde met de terugname van de verzoekende partij op grond van artikel 18.1(b) van de 

Dublinverordening, en niet als aanvrager voor internationale bescherming. Waar zij aldus refereert naar 

de grote instroom van asielzoekers in Duitsland, toont zij dan ook niet aan dat het betoog relevant is 

voor haar specifieke situatie als Dublinterugkeerder. Zij toont alleszins niet aan dat de Duitse instanties 

de behandeling van haar verzoek om internationale bescherming niet met de nodige zorg zouden 

behartigen. 

 

De Raad kan nog opmerken dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij, als alleenstaande 

meerderjarige man, een kwetsbaar profiel zou hebben. Tijdens haar verhoor verklaarde de verzoekende 

partij dat zij in goede gezondheid verkeerde en de bestreden beslissing nam dit element in rekening bij 

het nemen van de bestreden beslissing, zoals blijkt uit de motieven. Uit het administratief dossier blijken 

evenmin elementen die wijzen op een dergelijk profiel. Deze grief is dan ook niet dienstig.  
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Waar de verzoekende partij verwijst naar het artikel “Pas facile d’obtenir l’asile en Allemagne” van 17 juli 

2018, dient de Raad samen met de verwerende partij vast te stellen dat een eenvoudige lezing geen 

problemen inzake de procedure tot het bekomen van internationale bescherming in Duitsland aan het 

licht brengt. Wel integendeel. Het artikel, dat handelt over een man uit Guinée die zijn verzoek in 

Duitsland zag afgewezen, verduidelijkt de werking van de Dublinprocedure in Europa, reden waarom de 

aanvraag in Duitsland werd afgewezen nu de betrokkene via Italië het grondgebied van de Unie betrad. 

Weliswaar kan de procedure lang duren – de verzoekende partij toont overigens niet aan dat de 

procedure in België korter zou zijn, noch dat een “lange” procedure problematisch is – , maar de 

betrokkene kon beroep doen op een advocaat en kon beroep indienen tegen zijn weigeringsbeslissing. 

Uit dit artikel blijkt allerminst dat verzoekers om internationale bescherming in Duitsland slecht worden 

behandeld, laat staan dat er sprake is van een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.  

 

Door op algemene wijze te verwijzen naar de opvangomstandigheden maakt zij een vrees in het licht 

van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk met welke 

problemen aangaande de opvang voor indieners van een navolgend verzoek om internationale 

bescherming zij vreest te zullen worden geconfronteerd. Temeer uit haar verhoor blijkt dat zij geen 

gewag maakte van concrete ervaringen, omstandigheden of situaties tijdens haar verblijf in Duitsland 

die door haar als een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM 

werden ervaren of zouden wijzen op een risico op een blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden zijn van deze bepaling.  

 

De motieven van de bestreden beslissing zijn correct en vinden steun in het administratief dossier. Uit 

de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij een onderzoek voerde in het kader van artikel 3 

van het EVRM en hierbij rekening hield met alle elementen die haar kenbaar werden gemaakt. De 

verzoekende partij toont niet aan welke gegevens niet in aanmerking zouden zijn genomen bij dit 

onderzoek en waarom de verwerende partij onterecht tot de conclusie zou gekomen zijn dat een 

schending van artikel 3 van het EVRM niet dreigt. Het louter feit dat zij het niet eens is met de bestreden 

beslissing is niet van aard de motieven ervan te weerleggen. De vage grieven van de verzoekende partij 

zijn niet van aard om enige aanwijzing te vinden dat er een risico in de zin van artikel 3 van het EVRM 

bestaat.  

 

De verzoekende partij maakt met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Evenmin toont de verzoekende partij aan 

dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing niet zorgvuldig zou hebben 

gehandeld. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De schending van de 

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het EVRM wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Wat de overige ingeroepen schendingen van bepalingen en zelfs volledige richtlijnen betreft, dient de 

Raad vast te stellen dat de verzoekende partij op geen enkele concrete wijze toelicht waarom zij van 

oordeel is dat deze worden geschonden. Een algemene verwijzing uit niet de voldoende duidelijke en 

precieze omschrijving van de geschonden geachte rechtsregels die is vereist omdat er sprake zou 

kunnen zijn van een middel als bedoeld in artikel 39/78 i.o. 39/69§1,4° van de vreemdelingenwet. De 

onderdelen van het middel waarin de geschonden bepalingen niet worden toegelicht is onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juli tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN J. CAMU 

 

 

 


