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 nr. 226 572 van 24 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat V. MEULEMEESTER 

Langestraat 152 

9473 WELLE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jemenitische nationaliteit te zijn, op 

19 september 2019 heeft ingediend bij faxpost 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 12 september 2019 tot weigering van verblijf 

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

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

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 19 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. M. KALIN, die loco Mr. V. MEULEMEESTER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van Mr. M. DUBOIS, die loco Mr. E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 25 april 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot internationale bescherming bij de 

Belgische autoriteiten.  

 

1.2. Uit vingerafdrukkenonderzoek blijkt dat de verzoekende partij een verzoek tot internationale 

bescherming indiende in Spanje op 15 maart 2019. 

 

1.3. Op 11 juni 2019 wordt de verzoekende partij gehoord. 

 

1.4. Op 12 juni 2019 richten de Belgische autoriteiten een verzoek tot terugname aan de Spaanse 

autoriteiten. 

 

1.5. Op 13 juni 2019 verklaren de Spaanse autoriteiten zich akkoord met de terugname van de 

verzoekende partij op grond van artikel 18, lid 1, b) van de verordening 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 

(hierna: de Dublin III-Verordening). De Spaanse autoriteiten verzoeken de verzoekende partij over te 

dragen op de luchthaven van Madrid. 

 

1.6. Op 12 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 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 / 

mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

(…) 

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 Spanje (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. 

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

De heer A.H.E.A.Q. (…), verder de betrokkene, staatsburger van Jemen, bood zich op 23.04.2019 bij 

onze diensten aan waarbij hij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale bescherming in te 

dienen. Op 25.04.2019 diende hij een formeel verzoek voor internationale bescherming in. Hij legde een 

paspoort voor met nummer (…), afgegeven op 20.11.2017 te Aden, Jemen, geldig tot 20.11.2023. 

Onderzoek van zijn vingerafdrukken leidde tot een treffer in het kader van Eurodac vastgesteld ten 

gevolge van de vergelijking van de vingerafdrukken van de verzoeker met de krachtens artikel 9 van 

Verordening 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. Deze treffer toont aan dat betrokkene een verzoek 

voor internationale bescherming indiende in Spanje op 15.03.2019. 

De betrokkene werd gehoord op 11.06.2019. Hij verklaarde ongehuwd te zijn en geen kinderen te 

hebben. Hij verklaarde geen familie in België of Europa te hebben. 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 betrokkene verklaarde dat hij Jemen legaal verliet met zijn paspoort op 22.01.2018. Hij reisde naar 

Egypte, waar hij verbleef tot 26.06.2018. Vanuit Egypte reisde hij via Soedan, Turkije, Mauritanië en 

Mali naar Algerije. In Algerije verbleef hij illegaal tot februari 2019 waarna hij via Marokko naar Spanje 

reisde. Hij verklaarde dat hij in maart 2019 Spanje binnenkwam. Hij verklaarde dat hij 22 dagen verbleef 

in Melilla en vervolgens drie weken in een opvangcentrum in Giriez. In april 2019 verliet hij Spanje en 

reisde via Frankrijk naar België. 

De betrokkene ontkende dat hij internationale bescherming vroeg in Spanje en stelde dat in Melilla enkel 

zijn vingerafdrukken werden geregistreerd. 

De betrokkene stelde dat hij besloot internationale bescherming te vragen in België omdat vrienden hem 

hadden aangeraden asiel te vragen in België. Zijn vrienden vertelden hem positieve dingen over België 

en de Belgische asielprocedure. De betrokkene uitte bezwaar tegen een overdracht aan Spanje omdat 

er volgens hem veel racisme was en hij er zonder respect werd behandeld. Hij verklaarde dat het 
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opvangcentrum overbevolkt was. Volgens zijn verklaring werden zijn bagage en documenten gestolen in 

Spanje en kon hij hierover geen klacht indienen. 

Middels een tussenkomst van zijn advocaat d.d. 03.07.2019 verzoekt de betrokkene zijn verzoek te 

behandelen met toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Hij verklaart dat 

hij één keer werd terug gedreven in Melilla. Hij benadrukt dat de omstandigheden in het centrum van 

Melilla heel slecht waren. Hij herhaalt dat er overbevolking was, dat het niet hygiënisch was en dat er 

veel racisme was. Tevens stelt dat hij dat hij geen medische hulp kreeg. Hij verklaart dat de opvang 

buiten Melilla ook slecht was georganiseerd. Volgens zijn verklaringen was de opvang in Jerez ook 

ontoereikend. 

Op 12.06.2019 werd een verzoek voor de terugname van de betrokkene gericht aan de Spaanse 

instanties, die op 13.06.2019 met toepassing van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 instemden 

met ons verzoek. 

Verordening 604/2013 is een onderdeel van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat is 

uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, 

de grondrechten eerbiedigen waaronder 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. Er moet dan ook 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 deze context 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 tot internationale 

bescherming. Dit betekent dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de persoonlijke 

appreciatie van een lidstaat of de enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven op zich geen 

grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ-EU) oordeelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 

in de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 dat niet worden uitgesloten dat de werking van het 

asielstelsel in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat 

verzoekers, 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 (EUHandvest). 

Volgens het Hof volgt daaruit niet dat elke schending van een grondrecht door de verantwoordelijke 

lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en 

toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers 

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

indien zij niet onkundig kunnen zijn 

van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en 

internationale bescherming en de 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 en zijn zoon 

door een overdracht aan Frankrijk een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Betreffende de verklaring dat hij geen internationale bescherming vroeg in Spanje merken we op dat het 

vingerafdrukkenonderzoek een Eurodac-resultaat type "1" opleverde. Artikel 24(4) van Verordening 

603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26.06.2013 bepaalt dat verzoekers voor 

internationale bescherming worden aangeduid met code "1" na de kenletter(s) van de lidstaat, die de 



  

 

 

RvV  X Pagina 4 

gegevens heeft toegezonden. Dit toont aan dat de verklaring van de betrokkene geen geloof kan 

worden gehecht en dat hij wel degelijk internationale bescherming vroeg in Spanje. 

De betrokkene verwijst in zijn interview en in zijn tussenkomst d.d. 03.07.2019 naar de volgens hem 

slechte levensomstandigheden in de tijdelijke opvangcentra voor immigranten, de zogenaamde CETI 

('Centro de estancia temporal para inmigrantes') in Melilla. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat 

er geen redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene na overdracht in een tijdelijk opvangcentrum 

voor immigranten zal terecht komen. 

Dat vreemdelingen in de brede zin van het woord in Spanje, net als in andere lidstaten, worde 

geconfronteerd met discriminatie, racisme of xenofobie leidt niet tot het besluit dat de betrokkene na 

overdracht per definitie een met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest strijdige 

behandeling te beurt zal vallen. 

De Spaanse instanties stemden op 13.06.2019 in met de terugname van de betrokkene met toepassing 

van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 : "De verantwoordelijke lidstaat is verplicht b) een 

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

die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 

bepaalde voorwaarden terug te nemen". Hieromtrent verwijzen we ook naar artikel 18(2), §1 van 

Verordening 604/2013 : "In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden behandelt de 

verantwoordelijke lidstaat het verzoek om internationale bescherming of rondt hij de behandeling van 

het verzoek af". Dit betekent dat de betrokkene in Spanje een verzoek voor internationale bescherming 

indiende en dat dit verzoek nog hangende is. De Spaanse instanties zullen na overdracht het onderzoek 

van zijn verzoek kunnen hervatten. Ze zullen dit verzoek tot internationale bescherming afronden en de 

betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. De betrokkene zal 

gemachtigd zijn te verblijven in Spanje in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale 

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

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

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

het beginsel van nonrefoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Spaanse autoriteiten onderwerpen verzoeken voor 

internationale bescherming aan een individueel onderzoek en kennen de vluchtelingenstatus of de 

subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene 

voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Spaanse instanties de 

minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die 

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

2013/32/EU niet zouden respecteren. 

Wij wensen te verwijzen naar een recente bron betreffende de situatie van verzoekers voor 

internationale bescherming in Spanje, namelijk het geactualiseerde rapport van het mede door de 

"European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information 

Database" (Magdalena Queipo de Llano en Jennifer Zuppiroli, , "Asylum Information Database - Country 

Report - Spain", laatste update op 20.03.2019, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie wordt 

toegevoegd aan het administratief dossier). 

Het rapport spendeert aandacht aan de situatie van personen, die onder de bepalingen van Verordening 

604/2013 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). 

Het rapport meldt dat de Spaanse overheid in januari 2019 werd veroordeeld omdat asielzoekers, die 

onder de bepalingen van Verordening 604/2013 aan Spanje worden overgedragen, opvang geweigerd 

werden. Als gevolg hiervan heeft het ministerie van Werk, Migratie en Sociale Zekerheid een richtlijn 

uitgevaardigd om verzoekers van internationale bescherming niet uit te sluiten van opvang indien ze 

Spanje hebben verlaten om verder te reizen naar een ander land ("the Ministry of Labour, Migration and 

Social Security issued an instruction establishing that asylum seekers shall not be excluded from the 

reception system if they left voluntarily Spain to reach another EU country. , pagina 34) Verder word 

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"). 
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Het AIDA-rapport stelt dat de toegang van verzoekers om 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.154 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", blz. 64). 

Het Spaanse systeem van opvang van verzoekers voor internationale bescherming kent drie fasen. In 

een eerste fase verblijft de verzoeker 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 54). 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 de toename van verzoeken voor problemen kan zorgen bij het bekomen van 

opvang maar dat dit niet ten koste gaat 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). We benadrukken dat de levensomstandigheden in de opvangstructuren in het 

rapport nergens als ontoereikend of sub-standaard worden beoordeeld. 

In het rapport wordt gewezen op een achterstand in de registratie van verzoeken (pagina 23) maar we 

wensen op te merken 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). 

We erkennen dat het rapport zich kritisch uitlaat over bepaalde aspecten betreffende de procedure tot 

het bekomen van internationale bescherming en de opvang van verzoekers. Toch zijn we van oordeel 

dat dit rapport niet leidt tot het besluit dat de procedures inzake asiel en 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 volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen. 

De betrokkene stelde tijdens zijn gehoor een gezondheidsprobleem te kennen. 

De betrokkene legde een op 20.08.2019 door een psycholoog verstrekt attest voor ("avis 

psychologique") In het attest wordt melding gemaakt van een psychische problemen ("séquelles 

physiques et psychologiques…troubles de sommeil, hypervigilance, cauchemars, repli, désespoir") en 

van het feit dat de betrokkene geneesmiddelen ("médication sédative") krijgt. 

We wensen op te merken op dat de betrokkene in het kader van zijn verzoek voor internationale 

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

dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht zouden verhinderen of redenen van 

gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die 

een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de 

betrokkene in geval van een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en 

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

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

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

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

Verordening 604/2013. Indien zou worden geopperd dat de uitwisseling van informatie conform artikel 

32 een individuele garantie niet kan vervangen merken we op dat de uitwisseling van informatie niet 

vrijblijvend is en er uitdrukkelijk op is gericht dat de ontvangende lidstaat de nodige maatregelen kan 

treffen. Dat Spanje geen gevolg zou geven aan conform artikel 32 uitgewisselde informatie wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 
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De betrokkene kan voor overdracht in bezit worden gesteld van voldoende medicijnen om een eventuele 

leemte van enkele dagen te overbruggen. 

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

van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht, dat de eventuele therapieën, waarvan 

sprake in het attest dd. 20.08.2019 enkel in België effectief en met succes kunnen worden verstrekt en 

dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Spanje niet de 

nodige zorgen zal kunnen krijgen. We verwijzen hieromtrent naar de boven geciteerde passus 

betreffende de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers uit het AIDA-rapport. 

De Spaanse autoriteiten worden tenminste 6 werkdagen vooraf in kennis gesteld van de overdracht van 

de betrokkene. 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat een overdracht van de 

betrokkene aan Spanje een reëel risico impliceert op blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk 

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

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

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

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

verzoek voor internationale bescherming, die aan de Spaanse autoriteiten toekomt met toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 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 (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Spaanse autoriteiten (4).” 

 

2. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste 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) slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling 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. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

"Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid." 

 

De verzoekende partij bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering, dat overigens niet 

wordt betwist door de verwerende partij, vermoed. 

 

2.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
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Overeenkomstig artikel 39/82, §2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van 

de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 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), is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Verder volgt uit artikel 39/82, §4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de procedure 

in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in vreemdelingenzaken een 

zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd 

inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de 

uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden 

onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking 

mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.” 

 

2.2.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.2.2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het EVRM en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“Geen enkele beslissing tot overdracht kan worden uitgevoerd indien de overdracht zelf dan wel het 

verblijf in de bevoegde lidstaat de verzoeker blootstelt aan een schending van art. 3 EVMR. Uit de arrest 

Tarakhel blijkt dat er niet alleen sprake is van een schending van art. 3 EVRM indien er sprake is van 

systematische tekortkomingen in de opvang van asielzoekers door de bevoegde lidstaat. Er kan 

eveneens sprake zijn van een schending van art. 3 EVRM indien de asielzoeker een bijzonder 

kwetsbaar profiel heeft, en zal worden overgedragen naar een bevoegde lidstaat waar er weliswaar 

geen systematische tekortkomingen zijn waaraan alle asielzoekers zonder onderscheid worden 

blootgesteld doch niettemin sprake is van ernstige tekortkomingen. In voorkomend geval moet elk risico 

worden uitgesloten dat de kwetsbare asielzoeker het slachtoffer dreigt te worden van deze 

tekortkomingen.  

119. …Les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent par conséquent être adaptées à 

leur âge, de sorte qu’elles ne puissent « engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et 

avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme » (voir, mutatis 

mutandis, Popov, précité, § 102), faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber 

sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la Convention. 
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120. En l’espèce, comme la Cour l’a constaté plus haut (paragraphe 115 ci-dessus), compte tenu de la 

situation actuelle du système d’accueil en Italie, et bien que cette situation ne soit pas comparable à 

celle de la Grèce, que la Cour a examinée dans le cadre de l’affaire M.S.S., l’hypothèse qu’un nombre 

significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers ce pays soient privés d’hébergement ou hébergés dans 

des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, n’est 

pas dénuée de fondement. Il appartient dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs 

homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants seront accueillis dans des structures et 

dans des conditions adaptées à l’âge des enfants, et que l’unité de la cellule familiale sera préservée.” 

In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat de medische problemen van verzoeker niet 

verhinderen dat hij zou terugkeren naar Spanje omdat hij daar toegang zou hebben tot de vereiste 

medische verzorging. Echter, in het kader van de Dublinverordening dient niet alleen te worden 

nagegaan in welke situatie verzoeker zal terechtkomen in Spanje, maar dient eveneens te worden 

nagegaan of het overdrachtsproces zelf geen onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt.  

In haar arrest van 16/02/2017 C.K e.a. tegen Slovenië oordeelde het Hof van Justitie dat de overdracht 

naar een andere lidstaat strijdig kan zijn met art. 4 Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en met  art. 3 EVRM, ook indien er zich geen systeemfouten in de asielprocedure en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers zouden voordoen in de lidstaat van bestemming:  

73      Het kan echter niet worden uitgesloten dat de overdracht van een asielzoeker met een bijzonder 

slechte gezondheidstoestand op zich voor de betrokkene een reëel risico op onmenselijke of 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest kan inhouden, ongeacht de kwaliteit 

van de opvang en de zorg die aanwezig zijn in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling 

van zijn verzoek. 

74      In omstandigheden waarin de overdracht van een asielzoeker met een ernstige mentale of 

lichamelijke aandoening een reëel en bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare 

achteruitgang van de gezondheidstoestand van die asielzoeker zou inhouden, zou die overdracht een 

onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van dat artikel vormen. 

75      Wanneer een asielzoeker, in het bijzonder in het kader van de doeltreffende voorziening in rechte 

die hem door artikel 27 van de Dublin III-verordening wordt gewaarborgd, objectieve gegevens overlegt, 

zoals medische attesten met betrekking tot zijn toestand, die de bijzondere ernst van zijn 

gezondheidstoestand en de aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen daarvoor van een overdracht 

aantonen, mogen de autoriteiten van de betrokken lidstaat, de rechterlijke instanties daaronder 

begrepen, die gegevens bijgevolg niet buiten beschouwing laten. Zij moeten juist beoordelen wat het 

risico is dat dergelijke gevolgen zich voordoen wanneer zij beslissen over de overdracht van de 

betrokkene of – in het geval van een rechterlijke instantie – oordelen over de rechtmatigheid van een 

overdrachtsbesluit, aangezien de tenuitvoerlegging van dat besluit tot een onmenselijke of 

vernederende behandeling van de betrokkene zou kunnen leiden (zie naar analogie arrest van 5 april 

2016, Aranyosi en Căldăraru, C-404/15 en C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punt 88). 

In geval van medische problemen dient de overdragende lidstaat te overwegen of een overdracht 

mogelijk is mits gepaste medische begeleiding, en indien dit niet het geval is of de overdracht mogelijk is 

binnen de voorziene termijn van 6 maanden. Bij gebreke hieraan dient de overdragende overheid zich 

bevoegd te verklaren:  

86      In dat verband zij in herinnering gebracht dat de asielzoeker volgens artikel 29, lid 1, van de 

Dublin III-verordening door de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat wordt 

overgedragen zodra dit „praktisch mogelijk” is. Zoals voortvloeit uit artikel 9 van de 

uitvoeringsverordening, wordt de gezondheidstoestand van de asielzoeker juist beschouwd als een 

„feitelijke omstandigheid” op grond waarvan de overdracht kan worden uitgesteld. 

87      Indien overdracht van de asielzoeker niet mogelijk is wegens zijn gezondheid, staat het 

overeenkomstig die bepaling dus aan de verzoekende lidstaat om de verantwoordelijke lidstaat 

onverwijld in kennis te stellen van het uitstel van de overdracht als gevolg van de toestand van die 

asielzoeker. 

88      In voorkomend geval kan de verzoekende lidstaat, wanneer hij merkt dat de gezondheidstoestand 

van de betrokken asielzoeker op korte termijn niet zal verbeteren of dat opschorting van de procedure 

gedurende lange tijd de toestand van de betrokkene achteruit zou kunnen doen gaan, ervoor kiezen om 

de asielaanvraag zelf te behandelen door gebruik te maken van de „discretionaire bepaling” van 

artikel 17, lid 1, van de Dublin III-verordening (zie in die zin arrest van 30 mei 2013, Halaf, C-528/11, 

EU:C:2013:342, punt 38). Die bepaling, gelezen in samenhang met artikel 4 van het Handvest, kan in 

een situatie zoals die in het hoofdgeding echter niet aldus worden uitgelegd dat zij voor die lidstaat een 

verplichting inhoudt om er op deze manier gebruik van te maken. 

89      Hoe dan ook komt in de hypothese dat de gezondheidstoestand van de betrokken asielzoeker de 

verzoekende lidstaat zou verhinderen om de asielzoeker vóór het verstrijken van de termijn van zes 

maanden van artikel 29, lid 1, van de Dublin III-verordening over te dragen, de verplichting van de 
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verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen te vervallen, en gaat de 

verantwoordelijkheid overeenkomstig lid 2 van dat artikel dus over op de eerste lidstaat. 

90      Het is aan de verwijzende rechter om in het hoofdgeding na te gaan of de gezondheidstoestand 

van C. K. dermate slecht is dat ernstig moet worden gevreesd dat overdracht voor haar een reëel risico 

op onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest zou inhouden. 

Indien dit het geval is, moet hij deze vrees wegnemen door zich ervan te vergewissen dat de in de 

punten 81 tot en met 83 van dit arrest bedoelde voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen vóór de 

overdracht van C. K. of, indien nodig, dat de overdracht van die persoon zal worden opgeschort totdat 

haar gezondheidstoestand overdracht mogelijk maakt. 

91      In die context kan het argument van de Commissie dat uit artikel 3, lid 2, van de Dublin III-

verordening voortvloeit dat enkel het bestaan van systeemfouten in de verantwoordelijke lidstaat van 

invloed kan zijn op de verplichting tot overdracht van een asielzoeker aan die lidstaat, niet slagen.” 

Voor zieke asielzoekers is het niet vereist dat zij doodziek zijn, maar volstaat een verslechtering van hun 

gezondheidstoestand. De overdragende lidstaat zich te onthouden van de overdracht indien de 

overdracht zelf dan wel het verblijf in de bevoegde lidstaat een negatieve impact zal hebben op de 

gezondheidstoestand van de asielzoeker:  

182. In the light of the foregoing, and reiterating that it is essential that the Convention is interpreted and 

applied in a manner which renders its rights practical and effective and not theoretical and illusory (see 

Airey v. Ireland, 9 October 1979, § 26, Series A no. 32; Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 

46827/99 and 46951/99, § 121, ECHR 2005-I; and Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, § 

175, ECHR 2012), the Court is of the view that the approach adopted hitherto should be clarified.  

183. The Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in 

N. v. the United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer 

to situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been 

shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on 

account of the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such 

treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health 

resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that 

these situations correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases 

concerning the removal of aliens suffering from serious illness. Het arrest Paposhvili (nr. 41738/10) van 

13 december 2016) 

Dit is eveneens vaststaande rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: Zie onder meer 

het arrest nr 215 169 du 15 januari 2019 :   

“De Raad leidt hieruit prima facie af dat de gemachtigde in de bestreden beslissing terecht opmerkt dat 

het EHRM de situatie in Italië niet gelijkstelt met de situatie zoals in Griekenland ten tijde van het MSS-

arrest, zodat geen situatie voorligt van systeemfouten die een overdracht van om het even welke 

verzoeker van internationale bescherming verhindert. Er blijkt evenwel eveneens dat de situatie volgens 

het EHRM minstens zeer precair te noemen is, zodat moet nagegaan worden of verzoekster een 

bijkomende kwetsbaarheid vertoont die concrete en individuele garanties noodzaakt teneinde een 

schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest te vermijden.” 

“De Raad acht het verder inderdaad aangewezen rekening te houden met het bepaalde in het arrest 

C.K. e.a. tegen Republika Slovenija van 16 februari 2017 waaruit verzoekster heeft geciteerd: “65 Uit het 

voorgaande volgt dat een asielzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin III-

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

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

artikel 4 van het Handvest. 66 In het geval van een asielzoeker met een bijzonder slechte 

gezondheidstoestand kan niet zonder meer worden uitgesloten dat zijn overdracht op basis van de 

Dublin III-verordening een dergelijk risico inhoudt. 67 Zoals gezegd correspondeert het in artikel 4 van 

het Handvest neergelegde verbod op onmenselijke of vernederende behandelingen immers met dat van 

artikel 3 van het EVRM en zijn in zoverre de inhoud en reikwijdte ervan volgens artikel 52, lid 3, van het 

Handvest dezelfde als die welke er door dat verdrag aan worden toegekend. 68 Volgens de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake artikel 3 van het EVRM, die in aanmerking 

moet worden genomen voor de uitlegging van artikel 4 van het Handvest (zie in die zin arrest van 21 

december 2011, N. S. e.a., C 411/10 en C 493/10, EU:C:2011:865, punten 87 91), kan lijden dat wordt 

veroorzaakt door een natuurlijk optredende lichamelijke of geestelijke ziekte onder artikel 3 van het 

EVRM vallen als het wordt verergerd of dreigt te worden verergerd door een behandeling die het gevolg 

is van detentievoorwaarden, uitzetting of andere maatregelen waarvoor de overheid verantwoordelijk 

kan worden gehouden, mits het daaruit voortvloeiende lijden de ernst heeft die dat artikel minimaal 

vereist (zie in die zin arrest van het EHRM van 13 december 2016, Paposhvili tegen België, 

CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, §§ 174 en 175). 69 Aangezien artikel 4 van het Handvest 

algemeen en absoluut is, zijn die principiële overwegingen ook relevant in het kader van het 
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Dublinsysteem. 70 In dat verband zij er wat betreft de in de verantwoordelijke lidstaat aanwezige 

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

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

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

gezondheidszorg en medische bijstand moeten verstrekken, die ten minste de spoedeisende 

behandelingen en de essentiële behandeling van ziekten en ernstige mentale stoornissen omvatten. In 

die omstandigheden bestaat er overeenkomstig het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de 

lidstaten een sterk vermoeden dat asielzoekers in de lidstaten passende medische zorg ontvangen (zie 

naar analogie arrest van 21 december 2011, N. S. e.a., C 411/10 en C 493/10, EU:C:2011:865, punten 

78, 80 en 100 105). […] 75 Wanneer een asielzoeker, in het bijzonder in het kader van de doeltreffende 

voorziening in rechte die hem door artikel 27 van de Dublin III-verordening wordt gewaarborgd, 

objectieve gegevens overlegt, zoals medische attesten met betrekking tot zijn toestand, die de 

bijzondere ernst van zijn gezondheidstoestand en de aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen daarvoor 

van een overdracht aantonen, mogen de autoriteiten van de betrokken lidstaat, de rechterlijke instanties 

daaronder begrepen, die gegevens bijgevolg niet buiten beschouwing laten. Zij moeten juist beoordelen 

wat het risico is dat dergelijke gevolgen zich voordoen wanneer zij beslissen over de overdracht van de 

betrokkene of – in het geval van een rechterlijke instantie – oordelen over de rechtmatigheid van een 

overdrachtsbesluit, aangezien de tenuitvoerlegging van dat besluit tot een onmenselijke of 

vernederende behandeling van de betrokkene zou kunnen leiden (zie naar analogie arrest van 5 april 

2016, Aranyosi en Căldăraru, C 404/15 en C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punt 88). (eigen onderlijnen) 

76 Het staat dus aan die autoriteiten om iedere ernstige twijfel over de weerslag van de overdracht op 

de gezondheidstoestand van de betrokkene weg te nemen. In het bijzonder wanneer er sprake is van 

een ernstige psychische aandoening, mag daarbij niet worden volstaan met te kijken naar de gevolgen 

van het fysieke vervoer van de betrokkene van een lidstaat naar een andere, maar moet rekening 

worden gehouden met alle aanzienlijke en onomkeerbare gevolgen die uit de overdracht zouden 

voortvloeien. 77 De autoriteiten van de betrokken lidstaat moeten in dat verband nagaan of de 

gezondheidstoestand van de betrokken persoon passend en voldoende kan worden beschermd door de 

in de Dublin III- RvV X - Pagina 18 verordening bedoelde voorzorgsmaatregelen te treffen, en die 

maatregelen in voorkomend geval ten uitvoer brengen. […] 90 Het is aan de verwijzende rechter om in 

het hoofdgeding na te gaan of de gezondheidstoestand van C. K. dermate slecht is dat ernstig moet 

worden gevreesd dat overdracht voor haar een reëel risico op onmenselijke of vernederende 

behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest zou inhouden. Indien dit het geval is, moet hij 

deze vrees wegnemen door zich ervan te vergewissen dat de in de punten 81 tot en met 83 van dit 

arrest bedoelde voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen vóór de overdracht van C. K. of, indien 

nodig, dat de overdracht van die persoon zal worden opgeschort totdat haar gezondheidstoestand 

overdracht mogelijk maakt.(eigen onderlijnen)” 

De persoonlijke situatie van verzoeker :  

Verzoeker is nog zeer jong, amper 21 jaar oud. Hij leeft alleen zonder zijn ouders in België. Hij vreest 

voor de veiligheid van zijn ouders in zijn thuisland. 

Hij is afkomstig uit Jemen, een land dat hij diende te ontvluchten omwille van de gruweldaden aldaar en 

onderging nadien een erg zware reis naar België met talloze beproevingen: 

“Mr est originaire du Yémen, et st en route dans différents pays depuis plus d’un an, dans de conditions 

extrêmement éprouvantes (emprisonnement, coups, exploitation….) avant d’arriver en Belgique. Il est 

passé par l’Egypte, le Soudan, la Mauritanie, le Mali, l’Algérie deux fois qui l’a renvoyé deux fois au 

Niger et emprisonné, Maroc, Espagne. Mr présent des séquelles physiques et psychologiques en raison 

de la guerre au pays (cicatrice suite aux bombardements, amis massacrés) et de la précarité du 

voyage : troubles du sommeil, hypervigilance, cauchemars, repli, désespoir. » (Vrije vertaling : Meneer 

is afkomstig uit Yemen en is onderweg doorheen verschillende landen sinds meer dan 2 jaar in extreem 

moeilijke omstandigheden (gevangenschap, slagen, uitbuiting….) vooraleer aan te omen in België. Hij 

reisde via Egype, Soudan, Mauretanië, Mali en Algerije waar hij twee keer werd teruggedreven naar 

Niger en gevangen genomen werd, Marokko en Spanje. Meneer heeft fysieke en psychologische 

littekens door de oorlog in het land (litteken ingevolge de bombardementen, uitmoorden van zijn 

vrienden) en de onzekere reisroute : slaapproblemen, extreme voorzichtigheid, nachtmerries, geen hoop 

meer.”) (zie stuk 4). 

Per schrijven van 03/07/2019 heeft verzoeker meegedeeld dat hij op een onmenselijke en vernederende 

wijze werd behandeld in Spanje, niet alleen bij zijn aankomst in Melilla doch evenzeer nadien op het 

vasteland. Voormeld schrijven luidt als volgt:  

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij verzoek ik u vriendelijk om zich bevoegd te verklaren voor de asielaanvraag van mijn cliënt. Hij 

verklaart namelijk de volgende problemen te hebben ondervonden in Spanje 
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Ik ben aangekomen in Melilla ongeveer 2 maand geleden. Ik werd 1 keer teruggedreven door de 

Spaanse overheid, ook indien ik meegedeeld had dat ik een Jemeniet was en asiel wou vragen. Ik heb 

25 dagen in het centrum van Melilla verbleven. De situatie daar was heel moeilijk omdat er teveel 

asielzoekers was in één kamp. Het sanitair was heel vuil. Het was er onveilig.  De eerste dag wist ik niet 

op welk uur ik moest terugkeren naar het centrum en de veiligheidsagent van het centrum was heel 

racistisch met mij. In het centrum had ik problemen met Algerijnen omdat ze mijn zak hebben gestolen 

en toen ik klacht wou indienen, wilde men niets horen en stuurde men mij weg. Om toegang te krijgen 

tot Melilla moet men over de omheining springen en ik heb mij daarbij bezeerd. Ik heb medische hulp 

gevraagd maar ze hebben er geen rekening mee gehouden. 

Nadien ging ik naar Malaga en nadien naar Jerez. Toen ik de bus nam voor Jerez, was er niemand om 

mij op te vangen. Ik sliep in de straat omdat ik niet wist waar ik naartoe moest. Uiteindelijk heb ik via een 

hulporganisatie een opvang gekregen maar de levensomstandigheden daar waren heel slecht. Ik ben 

drie dagen enkel op brood gebleven omdat ik niet goed wist hoe ik aan eten moest geraken. Drie dagen 

later kwam iemand van de organisatie om samen boodschappen te doen. Ik wou een talencursus 

volgen maar toen ik dat vroeg, weigerden ze dat.  

 Mvgr 

V Meulemeester  

Per schrijven van 21/08/2019 heeft verzoeker een psychologisch attest overgemaakt aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken. In strijd met hetgeen de verwerende partij voorhoudt  luidt dit attest uitdrukkelijk 

als volgt:  

“Vu sa vulnérabilité Mr. a besoin des soins et de sécurité pour se rétablir. Un renvoi vers l’Espagne 

entrainerait une dégradation de son état d santé et une rupture dans la continuité des soins 

dommageable. » (Vrije vertaling : Gelet op zijn kwetsbaarheid heeft meneer nood aan verzorging en 

veiligheid om te kunnen herstellen. Een overdracht naar Spanje zal zijn gezondheidstoestand 

verslechteren en leiden tot een schadelijke onderbreking van zijn behandeling.” 

Sinds 13/03/2019 wordt verzoeker vastgehouden in het gesloten centrum 127bis. Na zijn aankomst is 

zijn gezondheidstoestand effectief verergerd: hij begon hij zich te verminken (krassporen aan zijn arm 

die medische verzorging vereisten) en kon hij geen voedsel meer innemen. Hij diende als gevolg 

hiervan te worden gehospitaliseerd wegens maagproblemen. Zijn mentale staat is verslechterd 

ingevolge de overdrachtsbeslissing en de detentie, die hiermee gepaard gaat.  

De gevolgen van de beslissing tot overdracht/detentie zelf:  

In casu is de hierboven geciteerde rechtspraak van toepassing. De behandelende psycholoog van 

verzoeker had in zijn attest uitdrukkelijk aangegeven dat de overdracht zou leiden tot schadelijke 

gevolgen voor de gezondheidstoestand van verzoeker. Deze voorspelling heeft zich intussen ook  

gerealiseerd: Verzoeker heeft zichzelf verminkt en diende te worden gehospitaliseerd omdat hij geen 

voedsel meer tot zich kon nemen. 

Bijgevolg is de overdracht zelf naar Spanje strijdig met art. 3 EVRM omdat deze ernstige gevolgen heeft 

voor het leven en welzijn van verzoeker.  

Ondergeschikt blijkt uit de bestreden beslissing geenszins dat de Belgische overheid de nodige 

voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze overdracht zo menselijk mogelijk te laten verlopen. 

Integendeel de Belgische overheid achtte het opportuun om verzoeker op te sluiten in een gesloten 

centrum in afwachting van zijn overdracht naar Spanje. Een persoon die aan zelfverminking doet en 

geen voedsel meer kan innemen hoort thuis in een psychiatrische instelling, waar hij de nodige 

opvolging kan krijgen, niet in een gesloten centrum naast de luchthaven waar hij zal overgedragen 

worden naar Spanje.  

De Belgische overheid heeft verder geen garanties ingewonnen dat verzoeker bij zijn terugkeer naar 

Spanje effectief afdoende verzorging en opvang zal krijgen. Welintegendeel de verwerende overheid 

beperkt zich tot de loutere vaststelling dat de Spaanse overheid niet eens garanties zou geven, zonder 

deze echter op enig ogenblik te hebben gevraagd. 

Tenslotte ontkent de Belgische overheid zelfs de inhoud van het overgemaakte psychologische attest en 

concludeert ze zelfs geheel in strijd met het hierboven geciteerde psychologische attest van 20/08/2019 

dat verzoeker in het kader van zijn asielaanvraag geen attesten zou hebben overgemaakt, “die 

aanleiding geven te stellen dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht zouden 

verhinderen” of nog “een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van 

de betrokkene”. Dit is flagrant in strijd met de inhoud van het attest zelf. Gezien de Belgische overheid 

zelf niet overtuigt is van de mentale problemen van verzoeker zal zij deze ook niet zelf doorgeven aan 

de Spaanse overheid. 

De gevolgen van een verblijf in Spanje:  

Uit het voormelde het voormelde blijkt dat verzoeker in Spanje niet behandeld werd als een kwetsbare 

asielzoeker, hoewel hij weldegelijk aan de criteria hiervan voldoet. Niet alleen in Melilla maar eveneens 

op het vasteland onderging verzoeker ernstige problemen om toegang te krijgen tot huisvesting. Op 
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geen enkel ogenblik kreeg hij de vereiste medische en/of psychologische zorgen. Aldus kan niet worden 

verondersteld dat verzoeker bij zijn terugkeer opnieuw toegang zal verkrijgen tot de vereiste zorgen.  

Daarenboven is er sprake van ernstige tekortkomingen in de asielprocedure/opvang van asielzoekers in 

Spanje zodat de overheid bijkomende garanties, zoals uitdrukkelijk blijkt uit onderstaande 

landinformatie, onder meer uit het rapport AIDA van ECRE, waarnaar de overheid zelf verwijst:  

In strijd met de overige Europese landen, lijdt Spanje onder een enorme toename van het aantal 

asielaanvragen in 2018 en 2019:  

Zie 2019 | ECRE – European Council on Refugees and Exiles (Author), Asylkoordination Österreich and 

Diakonie; Vluchtelingenwerk Vlaanderen; BHC - Bulgarian Helsinki Committee et al., Housing out of 

reach? The reception of refugees and asylum seekers in Europe (Vrije vertaling : « Ten tweede is het 

aantal asielaanvragen niet verminderd in alle landen. In 14 van de 32 lidstaten nam het aantal toe in 

2018 ten opzichte van 2017…Spanje: meer dan 50.000 eerste asielaanvragen.”) 

Zie CEAR, Report on Refugees in Spain and Europe, 2019 : « Las cifras hablan por sí solas: a fines de 

diciembre de 2018, había 78.710 solicitudes de protección internacional pendientes de resolución, más 

de la mitad de ellas de personas procedentes de Venezuela (31.620) y Colombia (10.385). Esta cifra 

ascendía ya a 93.140 expedientes en febrero de 2019. » (Vrij vertaling : De cijfers spreken voor zich: er 

waren 78710 aanvragen voor internationale bescherming hangende eind december 2018 en 93140 in 

februari 2019.”) 

Dit heeft erg belangrijke gevolgen voor de opvang. De Belgische overheid heeft geen rekening 

gehouden met de meest recente publicatie van ECRE, zijnde Housing out of reach? The reception of 

refugees and asylum seekers in Europe. Dit rapport betreft het jaar 2019 tot en met 30 april 2019. 

Hieruit blijkt duidelijk dat de Spaanse overheid er niet in slaagt om alle asielzoekers op te vangen. Dit 

rapport is recenter dan het AIDA – rapport dat enkel betrekking heeft op het jaar 2018. Het nieuwe 

rapport vermeldt het volgende:  « Spain has also faced important difficulties in establishing sufficient 

reception capacity for asylum seekers. … These figures show an overall increase in the number of 

persons placed in accommodation from 34,982 in 2017 to 54,157 in 2018. Despite this, however, the 

number of applicants receiving accommodation remains lower than that of persons with a pending 

asylum claim; at the end of 2018, 78,705 applicants were awaiting a decision on their application. » 

(Vrije vertaling : « Spanje ondervindt veel moeite om voldoende opvangcapaciteit te creëren….Deze 

cijfers wijzen op een algemene toename van het aantal mensen dat gehuisvest wordt van 34,982 in 

2017 naar 54,157 in 2018. Desalniettemin is het aantal mensen dat gehuisvest wordt lager dan het 

aantal mensen dat een lopende asielaanvraag heeft: eind 2018 waren er dat 78705.”) 

Bovendien zijn de voorwaarden voor opvang in Spanje manifest ontoereikend. De gemiddelde duur van 

de asielprocedure bedraagt 16 maanden in eerste aanleg:  

Zie 2019 | ECRE – European Council on Refugees and Exiles (Author), Asylkoordination Österreich and 

Diakonie; Vluchtelingenwerk Vlaanderen; BHC - Bulgarian Helsinki Committee et al., Housing out of 

reach? The reception of refugees and asylum seekers in Europe : “The length of asylum procedures has 

an impact on the prolonged duration of applicants’ stay in state-provided accommodation and thereby on 

the availability of places for new arrivals. Whereas EU law foresees as a general rule that asylum 

applications should be processed at first instance within 6 months,20 many countries do not respect this 

time limit in practice. First instance decisions take on average 16 months in Spain, … (p 10). » (Vrije 

vertaling: “De duur van de asielprocedure heeft een impact op de toegang tot de staatsopvang en 

bijgevolg ook op het aantal beschikbare plaatsen voor nieuwkomers. Terwijl de Europese wetgeving 

voorziet dat de asielprocedure maximum 6 maanden in eerste aanleg mag bedragen, wordt dit niet 

nageleefd door veel landen. In Spanje is de gemiddelde duur voor een asielprocedure in eerste aanleg 

16 maanden…”) 

Daarbovenop komt nog de duur van de beroepsprocedure: Zie AIDA, “Country Report Spain 2018”, p 

29, 30;“Nonetheless, it should be kept in mind that there is no deadline for the Court to decide, and that 

the average time for ruling is from 1 to 2 years. During this period, if the applicant has expired it 

maximum duration within the asylum reception system (18 months), the person will have no reception 

conditions.” (Vrije vertaling : “Maar men mag niet vergeten dat er geen bindende termijn is voor het Hof 

om een beslissing uit te vaardigen en dat de gemiddelde duur 1 tot 2 jaar bedraagt. Gedurende deze 

periode heeft de asielzoeker geen recht op opvang meer, indien hij de maximale duur van 18 maanden 

heeft overschreden.”) 

Echter de materiële en financiële hulp is beperkt in de tijd (max. 18 maanden, voor kwestbare 

asielzoekers verlengbaar naar 24 maanden): 

Zie ECRE AIDA Country Report Spain, update 2017 : The reception system is independent from the 

evolution or the duration of the asylum procedure, as it foresees a rigid 18-month assistance and 

financial support. (Vrije vertaling :  « De opvang is onafhankelijk van de duur van de procedure en de 

financiële bijstand is beperkt tot 18 maanden.”) 

https://www.ecoi.net/en/source/11125.html
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_housing_out_of_reach.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_housing_out_of_reach.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_housing_out_of_reach.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_housing_out_of_reach.pdf
https://www.ecoi.net/en/source/11125.html
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_housing_out_of_reach.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_housing_out_of_reach.pdf
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“In addition, based on vulnerability factors referred to under the Asylum Act, most vulnerable profiles are 

allowed to longer reception compared to the normal 18-month period. For vulnerable profiles, the first 

phase can last until 9 months, the second until 11 and the third phase until 4, thereby totalling 24 

months of reception. » (p. 65) (Vrije vertaling: In aanvulling hierop duurt voor de meest kwetsbare 

asielzoekers de eerste fase 9 maanden, de tweede 11 en de laatste fase 4 maanden, zijnde 24 

maanden in het totaal”).  

Bovendien vermindert de materiële en financiële bijstand geleidelijk en zijn ze niet meer adequaat vanaf 

de 7e maand (de gemiddelde duur van een asielprocedure bedraagt meer dan 7/9 maanden, zie AIDA p. 

12). 

Zie AIDA, “Country report Spain 2018”, p 56;  “During the second phase of reception, asylum seekers 

are not provided with accommodation anymore; they live in private apartments and housing. They 

receive no pocket money, although expenses for the rent are covered by the asylum system. During the 

last phase, asylum applicants receive additional financial support for certain expenses (ayudas 

puntuales) such as health, education, training, birth. […] However, during the subsequent phases of 

reception, as remarked in the section on Criteria and Restrictions to Access Reception Conditions, 

conditions and financial support are not meant to be adequate, as they are conceived as extra 

assistance for supporting refugees’ gradual integration in the host society.  Main obstacles for asylum 

applicants are faced after passing the first phase, as the system foresees an initial degree of autonomy 

and self-maintenance which is hardly accomplishable in 6 months’ time, and almost impossible in the 

case of applicants who have difficulties in learning and speaking the Spanish language, and thus face 

greater barriers to access to employment.” (Vrije vertaling : “Gedurende de tweede fase van de opvang, 

worden de asielzoekers niet langer voorzien van accommodatie. Zij leven in private appartementen en 

huizen. Zij krijgen geen zakgeld, hoewel de huur wordt betaald door het opvangsysteem. Gedurende de 

laatste fase krijgen asielzoekers financiële bijstand voor bepaalde uitgaven zoals gezondheid, opleiding 

en geboorte […] Maar gedurende deze fasen is de financiële bijstand niet toereikend, maar worden zij 

beschouwd als extra hulp in het integratieproces van de asielzoeker in de maatschappij. Er zijn echter 

veel obstakels voor asielzoekers na de eerste fase, aangezien het onmogelijk is om zelfredzaam en 

autonoom te zijn op een periode van 6 maanden, zeker voor asielzoekers die moeite hebben om 

Spaans te leren en te schrijven en bijgevolg moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.”) 

Zo ook CEAR, Report on Refugees in Spain and Europe 2018, p.  « El contexto socioeconómico 

general y las características del procedimiento de asilo tampoco ayudan, ni mucho menos, a lograr este 

objetivo. El encarecimiento de las viviendas en alquiler y las exigencias para la firma del contrato, las 

dificultades para acceder a un puesto de trabajo en condiciones dignas, la incertidumbre que acompaña 

la prolongada y sinuosa instrucción de la solicitud en un país que en 2017 denegó la protección 

internacional a dos de cada tres personas o los obstáculos para acceder a las ayudas sociales de 

ámbito autonómico tras finalizar el periodo de estancia en el SAI definen un horizonte muy complejo 

para la inclusión en España. » (Vrije vertaling : «Dit doel kan niet worden bereikt omwille van de 

algemene economische situatie en de asielprocedure. De stijging van de huurprijzen, de vereiste om 

een huurcontract te tekenen, de moeite om een werk te vinden en de onzekerheid verbonden aan de 

asielprocedure in een land dat internationale bescherming weigert aan 2 op de 3 asielzoekers hebben 

tot gevolg dat het ontzettend moeilijk is om zich te integreren na de eerste fase») 

Zie AIDA, “Country Report Spain 2018”, p 63; “However, asylum seekers face many obstacles to 

accessing the Spanish labour market in practice. Most of them do not speak Spanish at the time they 

receive the red card. In addition to that, the recognition of their qualifications is a long, complicated and 

often expensive procedure. Last but not least, they face discrimination due to their nationality or 

religion.” (Vrije vertaling : “Niettemin moeten asielzoeker talloze obstakels overwinnen om toegang te 

krijgen tot de Spaanse arbeidsmarkt. Het merendeel van hen spreekt geen Spaans op het ogenblik 

waarop zijn hun werkkaart ontvangen. Bovendien duurt het zeer lang vooraleer hun buitenlands diploma 

wordt erkend en is dit vaak duur. Tenslotte worden zij gediscrimineerd omwille van hun nationaliteit of 

religie.”) 

 

Tenslotte worden ook de opvangomstandigheden voor kwetsbare asielzoekers bekritiseerd:  

Zie AIDA, “Country report Spain 2018”, p 65: “Nonetheless, available resources have a generalised 

approach and do not cover the needs presented by the most vulnerable asylum applicants, who are 

referred to external and more specialised services in case they need them. The Spanish reception 

system in fact does not guarantee specialised reception places addressed to asylum applicants such as 

victims of trafficking, victims of torture, unaccompanied asylum-seeking children or persons with mental 

disorders, although some NGOs offer specialised services (see Health Care). Reception places for 

asylum-seeking victims of trafficking are very few, managed by Adoratrices – Proyecto Esperanza, 

APRAMP association and Diaconia. There are no specialised resources for unaccompanied asylum 

seeking-children, and they are hosted in general centres for unaccompanied children. The generalised 

https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/informe-anual-cear-2018.pdf
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approach of the asylum reception system has been criticised by several organisations, including 

Amnesty International,216 UNICEF217 and the Ombudsman,218 as it fails to provide adequate 

responses to the most vulnerable cases. Due to the high increase in arrivals during 2018, many 

unaccompanied children have been left with no safe accommodation and have been forced to sleep in 

police stations. 219 The Committee on the Rights of the Child issued its Observations on Spain in 2018, 

where it expressed serious concerns about the reception of unaccompanied children.220 In particular, 

the Committee raised concerns about the deficiencies of the facilities and the overcrowding of some 

centres, as well as the cases of ill-treatment treatment of children in reception centres. The Committee 

was also concerned about the reports of reclusion of children in isolation, erroneous medical diagnosis 

and wrong medical treatments, together as well as the lack of surveillance systems and of reporting 

mechanisms to the authorities.” 

Verzoeker verbleef reeds meerdere maanden in Spanje. In geval van terugkeer zal hij slechts nog 

enkele maanden opgevangen worden. Hij spreekt geen Spaans en heeft geen werk in Spanje, laat 

staan dat hij in staat zou zijn om te kunnen werken met zijn psychologische problemen. 

Met betrekking tot de situatie van de Dublin terugkeerders vermeldt het AIDA rapport verschillende 

ernstige problemen. Volgens het rapport hebben de terugkeerders geen toegang meer tot opvang:  

Zie AIDA, “Country Report Spain 2018”, p 34, 56; “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 Labour, Migration and Social Security, responsible for 

reception. Nevertheless, civil society organisations have witnessed particular difficulties with regard to 

victims of trafficking returning to Spain under the Dublin system, mainly from France. These are due to 

different factors, i.e. the fact that victims of trafficking are not effectively identified as such, the lack of an 

effective mechanism to register and identify trafficked persons before return, as well as to identify 

victims among Dublin returnees once they arrive in Spain. The lack of coordination among the Spanish 

competent authorities (Dublin Unit, OAR, Ministry of Labour in charge of reception) is another factor. In 

2018, there have been reports of Dublin returnees not being able to access reception conditions (see 

Reception Conditions: Criteria and Restrictions). In January 2019, the Superior Court (Tribunal Superior 

de Justicia, TSJ) of Madrid condemned the Spanish Government for denying reception to asylum 

seekers returned to Spain within the Dublin procedure. For this purpose, the Ministry of Labour, 

Migration and Social Security issued an instruction establishing that asylum seekers shall not be 

excluded from the reception system if they left voluntarily Spain to reach another EU country. The 

instruction has not been made public yet. […]Moreover, media reports have referred to at least 20 

persons returned under the Dublin Regulation who were excluded from the reception system and were 

rendered homeless, on the basis that they had renounced their entitlement to accommodation upon 

leaving Spain. Also during October 2018, media reported that six families of asylum seekers were 

excluded from the asylum system after being returned from Germany to Spain in the framework of the 

Dublin Regulation. The families ended up accommodated in emergency shelters of the Municipality of 

Madrid, generally aimed at the reception of homeless persons.” (Vrije vertaling : De Dublin-eenheid 

verstrekt geen garanties aan andere lidstaten omtrent inkomende transferten, hoewel OAR coördineert 

met het Ministerie van Werk, Migratie en Sociale Zekerheid dat verantwoordelijk is voor de opvang op 

het ogenblik waarop de asielzoeker aankomt. Verschillende burgerorganisaties hebben verschillende 

problemen vastgesteld met betrekking tot Dublin-terugkeerders voornamelijk slachtoffers van 

mensensmokkel die werden overgedragen door Frankrijk. Dit is te wijten aan verschillende factoren 

zoals het feit dat zij niet worden geïdentificeerd als slachtoffers noch voor hun aankomst noch erna. Het 

gebrek aan coördinatie tussen de verschillende Spaanse diensten is ene andere factor. In 2018 waren 

er rapporten van Dublin terugkeerders  die geen toegang hadden tot opvang. In januari 2019 heeft het 

Hoge Gerechtshof de Spaanse overheid veroordeeld omdat zij weigerde opvang te verlenen aan Dublin 

terugkeerders. Als gevolg hiervan heeft het Ministerie van Werk een richtlijn uitgevaardigd dat Dublin 

terugkeerders niet mogen worden uitgesloten van staatsopvang indien zij Spanje vrijwillig hebben 

verlaten. Maar deze werd nog niet gepubliceerd. Daarenboven werd bericht in de media dat minstens 20 

Dublin terugkeerders werden uitgesloten van de opvang omdat zij hiervan afstand zouden hebben 

gedaan door het land eerder te verlaten. In oktober 2018 werd gemdl dat 6 families van asielzoekers 

werden uitgesloten nadat zij waren overgedragen door Duitsland aan Spanje. De families werden 

opgevangen in een noodopvang in Madrid, bestemd voor daklozen.”) 

Tenslotte moet het gebrek aan juridische bijstand worden gehekeld. Zoals het onderstaande rapport 

aantoont was er geen verbetering van de situatie in 2018. Zonder juridische bijstand kan de asielzoeker 

zich niet beschermen indien zijn rechten inzake opvang of ondersteuning worden geschonden: 

Zie AIDA, “Country Report Spain 2018”, p 29, 30; “In 2018, shortcomings in access to legal aid have 

persisted for persons arriving by sea. In order to guarantee asylum seekers’ rights, some Bar 

Associations from the southern cities of Andalucía have created ad hoc teams of lawyers. Nonetheless, 

assistance has been undermined by obstacles such as the lack of information on asylum to newly 
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arrived persons and the lack of possibility to access a lawyer (see Access to the Territory). The CATE 

and CAED facilities established for newly arrived persons in 2018 have not resulted in improvements in 

this regard, although in the CAED operated by CEAR migrants are reported to receive legal assistance.” 

(Vrije vertaling :«  In 2018 was er onvoldoende juridische hulp voor de personen die aankwamen vanuit 

de zee. Om de rechten van de asielzoekers te garanderen werden in het zuiden van Andaloesië 

groepen van ad hoc advocaten opgericht. Maar er bleven obstakels zoals het gebrek aan informatie 

omtrent de asielprocedure voor de nieuwkomers alsook de onmogelijkheid om toegang te hebben tot 

een advocaat. De centra CATE en CAED die werden ingericht voor de nieuwkomers in 2018 hebben de 

situatie niet kunnen verbeteren, hoewel de migranten in de CAED die worden beheerd door CEAR 

genieten van juridische bijstand.”)” 

 

2.2.2.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden 

gewezen dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt 

derhalve 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.  

 

De schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt onderzocht samen met de aangevoerde schending 

van artikel 3 van het EVRM. 

 

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

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

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

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

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

218).  

 

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

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

wanneer er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de 

persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 96).  

 

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden waarop het systeem 

van de Dublinverordening is gebaseerd, met name 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 EHRM 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 (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, par. 104). 

 

Wanneer lidstaten de Dublinverordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor overdracht 

aangezochte lidstaat een asielprocedure hanteert waarin voldoende waarborgen zijn voorzien om te 

voorkomen dat een asielzoeker, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, wordt verwijderd naar zijn 

land van herkomst zonder een beoordeling in het licht van artikel 3 van het EVRM van de risico’s 

waaraan hij aldaar kan worden blootgesteld (EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en 

Griekenland, par. 342).  

 

Volgens vaste rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM dienen de gevreesde slechte 

behandelingen en omstandigheden in het land van terugkeer een minimum niveau aan hardheid en 

ernst te vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (EHRM 26 

oktober 2000, Grote Kamer, nr. 30210/96, Kudla v. Polen, par. 91-92; EHRM 21 januari 2011, Grote 

Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219-220). De beoordeling van het vereiste 

minimumniveau aan hardheid en ernst is relatief en afhankelijk van alle omstandigheden van het 

individueel geval, zoals de duur van de behandeling en de fysieke of mentale gevolgen ervan, alsook, 

desgevallend, het geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer (zie EHRM 15 juli 

2002, nr. 47095/99, Kalashnikov v. Rusland, par. 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 
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30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het 

EVRM kan betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke 

waardigheid (EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 

220).  

 

In dit kader worden asielzoekers gekenmerkt als een kwetsbare groep die een bijzondere bescherming 

behoeven (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 251). 

 

Om te beoordelen of de verzoekende partij een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een 

door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een 

gedwongen terugkeer van de verzoekende partij naar Spanje te worden onderzocht, rekening houdend 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Müslim/Turkije, § 68).  

 

Waar de verzoekende partij erop alludeert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch wordt 

blootgesteld aan een praktijk van slechte behandeling, zal de bescherming van artikel 3 van het EVRM 

in werking treden wanneer de verzoekende partij aantoont dat er ernstige redenen bestaan om het 

bestaan van de praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep 

behoort (EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (e)). Dit zal worden 

onderzocht in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over 

het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). Het gegeven dat een grote groep van 

asielzoekers zich in dezelfde situatie bevindt als de verzoekende partij, doet geen afbreuk aan het 

individueel karakter van het risico indien het voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 

januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan haar geval, moet 

de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze omstandigheden te gepasten 

tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 366). Het komt 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).  

 

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

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

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

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

oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107).  

 

Er rust op de verwerende partij, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, de plicht om een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek te verrichten van gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

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

Griekenland, §§ 293 en 388).  

 

2.2.2.4. De Raad benadrukt dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, waarvan de Dublin III-

Verordening deel uitmaakt, berust op wederzijds vertrouwen tussen de Lidstaten. Er wordt dan ook in 



  

 

 

RvV  X Pagina 17 

eerste instantie uitgegaan van een sterk vermoeden dat de behandeling van asielzoekers in elke lidstaat 

in overeenstemming is met de eisen van het Handvest, met het Verdrag van Genève en met het EVRM. 

 

Het Hof van Justitie heeft evenwel benadrukt dat de overdracht van asielzoekers in het kader van het 

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

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

de praktijk in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof heeft geoordeeld dat 

een asielzoeker een ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van dat artikel 

zou lopen in het geval van overdracht aan een lidstaat waarvan ernstig moet worden gevreesd dat het 

systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers er tekortschieten. Op 

grond van het in dat artikel neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een 

lidstaat verrichten in het kader van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het 

bestaan van dergelijke tekortkomingen in die lidstaat (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken C-

411/10 en 493/10). 

 

Artikel 3.2, tweede lid van de Dublin III-Verordening bepaalt daarom heden het volgende: 

 

“Indien het niet mogelijk is een verzoekster over te dragen aan de lidstaat die in de eerste plaats als 

verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, omdat ernstig moet worden gevreesd dat de asielprocedure 

en de opvangvoorzieningen voor verzoeksters in die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in 

onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke 

lidstaat is belast de criteria van hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast te stellen of een andere lidstaat 

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

Verder heeft het Hof van Justitie bevestigd dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor 

systeemfouten in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, een 

asielzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin III-Verordening in 

omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel en bewezen risico inhoudt dat de 

betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 

van het Handvest. Dit vereist een onderzoek naar individuele elementen die een overdracht in de weg 

staan. Zulk onderzoek doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel en het vermoeden 

dat de grondrechten door elke lidstaat worden gerespecteerd. Artikel 17, lid 1 van de Dublin III-

Verordening houdt evenwel niet in dat de overdragende lidstaat in zulke omstandigheden gehouden is 

om toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule (HvJ 16 februari 2017, C-578/16 PPU). 

 

2.2.2.5. De verzoekende partij dient aannemelijk te maken bij een overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat vernederende of onterende behandelingen te moeten vrezen om redenen die haar individueel 

geval betreffen, of dat er ernstige en bewezen motieven zijn om het bestaan van de systematische 

praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat zij, als asielzoeker en Dublin-

terugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische 

praktijk (cf. EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). 

 

2.2.2.6. Het komt de verzoekende partij in eerste instantie toe om op grond van concrete op haar 

individuele zaak betrokken feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat zij bij een overdracht 

aan Spanje een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling.  

 

2.2.2.6.1. De gemachtigde motiveerde hieromtrent wat volgt:  
 

“De betrokkene werd gehoord op 11.06.2019. Hij verklaarde ongehuwd te zijn en geen kinderen te 

hebben. Hij verklaarde geen familie in België of Europa te hebben. 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. 

(…) tot februari 2019 waarna hij via Marokko naar Spanje reisde. Hij verklaarde dat hij in maart 2019 

Spanje binnenkwam. Hij verklaarde dat hij 22 dagen verbleef in Melilla en vervolgens drie weken in een 

opvangcentrum in Giriez. In april 2019 verliet hij Spanje en reisde via Frankrijk naar België. 

De betrokkene ontkende dat hij internationale bescherming vroeg in Spanje en stelde dat in Melilla enkel 

zijn vingerafdrukken werden geregistreerd. 

De betrokkene stelde dat hij besloot internationale bescherming te vragen in België omdat vrienden hem 

hadden aangeraden asiel te vragen in België. Zijn vrienden vertelden hem positieve dingen over België 
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en de Belgische asielprocedure. De betrokkene uitte bezwaar tegen een overdracht aan Spanje omdat 

er volgens hem veel racisme was en hij er zonder respect werd behandeld. Hij verklaarde dat het 

opvangcentrum overbevolkt was. Volgens zijn verklaring werden zijn bagage en documenten gestolen in 

Spanje en kon hij hierover geen klacht indienen. 

Middels een tussenkomst van zijn advocaat d.d. 03.07.2019 verzoekt de betrokkene zijn verzoek te 

behandelen met toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Hij verklaart dat 

hij één keer werd terug gedreven in Melilla. Hij benadrukt dat de omstandigheden in het centrum van 

Melilla heel slecht waren. Hij herhaalt dat er overbevolking was, dat het niet hygiënisch was en dat er 

veel racisme was. Tevens stelt dat hij dat hij geen medische hulp kreeg. Hij verklaart dat de opvang 

buiten Melilla ook slecht was georganiseerd. Volgens zijn verklaringen was de opvang in Jerez ook 

ontoereikend. 

(…) 

Verordening 604/2013 is een onderdeel van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat is 

uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, 

de grondrechten eerbiedigen waaronder 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. Er moet dan ook 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 deze context 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 tot internationale bescherming. Dit betekent 

dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de 

enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven op zich geen grond zijn voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

(…) 

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 en zijn zoon 

door een overdracht aan Frankrijk een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

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

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

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

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

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

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

aan de situatie van de over te dragen persoon.  

(…) 

Betreffende de verklaring dat hij geen internationale bescherming vroeg in Spanje merken we op dat het 

vingerafdrukkenonderzoek een Eurodac-resultaat type "1" opleverde. Artikel 24(4) van Verordening 

603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26.06.2013 bepaalt dat verzoekers voor 

internationale bescherming worden aangeduid met code "1" na de kenletter(s) van de lidstaat, die de 

gegevens heeft toegezonden. Dit toont aan dat de verklaring van de betrokkene geen geloof kan 

worden gehecht en dat hij wel degelijk internationale bescherming vroeg in Spanje. 

De betrokkene verwijst in zijn interview en in zijn tussenkomst d.d. 03.07.2019 naar de volgens hem 

slechte levensomstandigheden in de tijdelijke opvangcentra voor immigranten, de zogenaamde CETI 

('Centro de estancia temporal para inmigrantes') in Melilla. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat 

er geen redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene na overdracht in een tijdelijk opvangcentrum 

voor immigranten zal terecht komen. 

Dat vreemdelingen in de brede zin van het woord in Spanje, net als in andere lidstaten, worde 

geconfronteerd met discriminatie, racisme of xenofobie leidt niet tot het besluit dat de betrokkene na 

overdracht per definitie een met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest strijdige 

behandeling te beurt zal vallen. 

(…) 

Het AIDA-rapport stelt dat de toegang van verzoekers om 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.154 Through this legal provision, they are entitled to the same level of health care as 
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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", blz. 64). 

(…) 

De betrokkene stelde tijdens zijn gehoor een gezondheidsprobleem te kennen. 

De betrokkene legde een op 20.08.2019 door een psycholoog verstrekt attest voor ("avis 

psychologique") In het attest wordt melding gemaakt van een psychische problemen ("séquelles 

physiques et psychologiques…troubles de sommeil, hypervigilance, cauchemars, repli, désespoir") en 

van het feit dat de betrokkene geneesmiddelen ("médication sédative") krijgt. 

We wensen op te merken op dat de betrokkene in het kader van zijn verzoek voor internationale 

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

dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht zouden verhinderen of redenen van 

gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die 

een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

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

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de 

betrokkene in geval van een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en 

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

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

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

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

Verordening 604/2013. Indien zou worden geopperd dat de uitwisseling van informatie conform artikel 

32 een individuele garantie niet kan vervangen merken we op dat de uitwisseling van informatie niet 

vrijblijvend is en er uitdrukkelijk op is gericht dat de ontvangende lidstaat de nodige maatregelen kan 

treffen. Dat Spanje geen gevolg zou geven aan conform artikel 32 uitgewisselde informatie wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

De betrokkene kan voor overdracht in bezit worden gesteld van voldoende medicijnen om een eventuele 

leemte van enkele dagen te overbruggen. 

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

van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht, dat de eventuele therapieën, waarvan 

sprake in het attest dd. 20.08.2019 enkel in België effectief en met succes kunnen worden verstrekt en 

dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Spanje niet de 

nodige zorgen zal kunnen krijgen. We verwijzen hieromtrent naar de boven geciteerde passus 

betreffende de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers uit het AIDA-rapport. 

De Spaanse autoriteiten worden tenminste 6 werkdagen vooraf in kennis gesteld van de overdracht van 

de betrokkene. 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat een overdracht van de 

betrokkene aan Spanje een reëel risico impliceert op blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk 

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

 

2.2.2.6.2. De verzoekende partij betoogt dat in de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat haar 

medische problemen haar niet verhinderen terug te keren naar Spanje omdat zij daar toegang zou 

hebben tot de vereiste medische verzorging, dat echter in het kader van de Dublin III-Verordening niet 

enkel moet worden nagegaan in welke situatie zij zal terechtkomen in Spanje maar eveneens of het 

overdrachtsproces zelf geen onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt. Zij stelt dat uit het 

arrest van 16 februari 2017 C.K. e.a. tegen Slovenië blijkt dat een overdracht naar een andere lidstaat 

strijdig kan zijn met artikel 4 van het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest) en artikel 3 van het EVRM ook indien er geen systeemfouten in de asielprocedure en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers zouden zijn in de staat van bestemming. De verzoekende partij 

betoogt dat in geval van medische problemen de overdragende lidstaat dient te overwegen of een 

overdracht mogelijk is mits gepaste medische begeleiding en indien dit niet het geval is of de overdracht 

mogelijk is binnen de voorziene termijn van zes maanden, dat bij gebreke hieraan de overdragende 

overheid zich bevoegd dient te verklaren. Zij vervolgt dat het voor zieke asielzoekers niet vereist is dat 

zij doodziek zijn maar dat een verslechtering van hun gezondheidstoestand volstaat, dat de 

overdragende lidstaat zich dient te onthouden van overdracht indien de overdracht zelf dan wel het 

verblijf in de bevoegde lidstaat een negatieve impact zal hebben op de gezondheidstoestand van de 

asielzoeker. Zij verwijst naar en citeert ter ondersteuning naar het arrest Paposhvili van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) van 13 december 2016 en stelt dat dit tevens 

vaststaande rechtspraak van de Raad is, zoals onder meer blijkt uit een arrest nr. 215 169 van 15 

januari 2019. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij enkel paragrafen uit het arrest citeert die 
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stellen dat zelfs indien geen situatie van systeemfouten voorligt, moet nagegaan worden of er sprake is 

van een bijkomende kwetsbaarheid en de desbetreffende paragrafen uit het door de verzoekende partij 

aangehaalde arrest van 16 februari 2017 C.K. e.a. tegen Slovenië citeren. Betreffende haar persoonlijke 

situatie, wijst de verzoekende partij erop dat zij nog zeer jong is, 21 jaar oud, alleen leeft zonder ouders 

in België en vreest voor de veiligheid van haar ouders in het thuisland, dat zij afkomstig is uit Jemen, 

een land dat zij diende te ontvluchten omwille van de gruweldaden aldaar en zij nadien een zware reis 

naar België onderging met talloze beproevingen. De verzoekende partij citeert uit het psychologisch 

attest van 20 augustus 2019 waarin gesteld wordt dat zij afkomstig is uit Jemen, onderweg is door 

verschillende landen sinds meer dan twee jaar in extreem moeilijke omstandigheden (gevangenschap, 

slagen, uitbuiting, …) vooraleer in België aan te komen, dat zij reisde via Egypte, Soedan, Mauritanië, 

Mali en Algerije waar zij twee keer werd teruggedreven naar Niger en gevangen genomen werd, 

Marokko en Spanje, dat zij fysieke en psychologische littekens heeft door de oorlog in het land en door 

de onzekere reisroute met slaapproblemen, extreme voorzichtigheid, nachtmerries en zonder hoop. Zij 

wijst er verder op dat zij per schrijven van 3 juli 2019 heeft meegedeeld dat zij op een onmenselijke en 

vernederende wijze werd behandeld in Spanje, niet alleen bij haar aankomst in Mellila doch evenzeer 

nadien op het vasteland. Zij citeert het schrijven. Daarnaast stelt zij ook dat zij per schrijven van 21 

augustus 2019 het psychologisch attest heeft overgemaakt aan de verwerende partij en dat in strijd met 

wat de verwerende partij voorhoudt, dit attest uitdrukkelijk stelt dat gelet op de kwetsbaarheid de 

verzoekende partij nood heeft aan verzorging en veiligheid om te kunnen herstellen, dat bij een 

overdracht naar Spanje haar gezondheidstoestand zal verslechteren en zal leiden tot een schadelijke 

onderbreking van haar behandeling. De verzoekende partij wijst erop dat zij sinds 13 maart (lees: 

september) 2019 wordt vastgehouden in het gesloten centrum, dat haar gezondheidstoestand na haar 

aankomst effectief is verergerd, dat zij zich begon te verminken en geen voedsel meer kon innemen, dat 

zij als gevolg hiervan diende gehospitaliseerd te worden wegens maagproblemen en dat haar mentale 

staat verslechterd is ingevolge de overdrachtsbeslissing en de detentie die hiermee gepaard gaat. De 

verzoekende partij meent dat de door haar geciteerde rechtspraak van toepassing is, dat de 

behandelende psycholoog in zijn attest uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de overdracht zou leiden tot 

schadelijke gevolgen voor haar gezondheidstoestand, dat deze voorspelling zich ook heeft gerealiseerd, 

dat zij zichzelf verminkt en diende te worden gehospitaliseerd omdat zij geen voedsel meer tot zich kon 

nemen, dat bijgevolg de overdracht zelf strijdig is met artikel 3 van het EVRM omdat deze ernstige 

gevolgen heeft voor haar leven en welzijn. Zij meent dat geenszins blijkt dat de Belgische overheid de 

nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze overdracht zo menselijk mogelijk te laten 

verlopen, dat integendeel de Belgische overheid het opportuun achtte om de verzoekende partij op te 

sluiten in een gesloten centrum in afwachting van de overdracht, dat een persoon die aan 

zelfverminking doet en geen voedsel meer kan innemen thuis hoort in een psychiatrische instelling, 

waar zij de nodige opvolging kan krijgen, niet in een gesloten centrum naast de luchthaven waar zij zal 

overgedragen worden naar Spanje. Zij stelt dat de Belgische overheid verder geen garanties heeft 

ingewonnen dat de verzoekende partij bij haar terugkeer naar Spanje effectief afdoende verzorging en 

opvang zal krijgen, dat integendeel de verwerende partij zich beperkt tot de loutere vaststelling dat de 

Spaanse overheid niet eens garanties zou geven, zonder deze echter op enig ogenblik gevraagd te 

hebben. Tenslotte stelt de verzoekende partij dat de overheid zelfs de inhoud van het overgemaakte 

psychologische attest ontkent en concludeert geheel in strijd met het attest dat de verzoekende partij in 

het kader van haar asielaanvraag geen attesten zou hebben overgemaakt “die aanleiding geven te 

stellen dat er redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht zouden verhinderen” of nog “een 

aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van betrokkene”. Zij meent 

dat dit flagrant in strijd is met de inhoud van het attest, dat gezien de Belgische overheid zelf niet 

overtuigd is van de mentale problemen van de verzoekende partij, zij deze ook niet zelf zal doorgeven 

aan de Spaanse overheid.  

 

Voorts stelt zij dat uit voormelde blijkt dat zij in Spanje niet behandeld werd als een kwetsbare 

asielzoeker, hoewel zij weldegelijk aan de criteria voldoet, dat niet alleen in Mellila maar ook op het 

vasteland zij ernstige problemen ondervond om toegang te krijgen tot huisvesting, dat zij op geen enkel 

ogenblik de vereiste medische en/of psychologische hulp kreeg, dat aldus niet kan worden 

verondersteld dat zij bij een terugkeer opnieuw toegang zal hebben tot de vereiste zorgen.  

 

2.2.2.6.3. De verzoekende partij kan in casu gevolgd worden, zoals ook reeds blijkt uit punt 2.2.2.4., 

waar zij stelt dat niet enkel moet worden nagegaan in welke situatie zij zal terechtkomen in Spanje maar 

eveneens of het overdrachtsproces zelf geen onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt. 

Immers, zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor systeemfouten in de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, kan een asielzoeker slechts worden 

overgedragen in het kader van de Dublin III-Verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is 
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dat die overdracht op zich een reëel en bewezen risico inhoudt dat de betrokkene wordt onderworpen 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest. De 

overdracht van een asielzoeker met een ernstige mentale of lichamelijke aandoening in 

omstandigheden waarin die overdracht een reëel en bewezen risico zou inhouden op een aanzienlijke 

en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de betrokkene, vormt een 

onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest (HvJ 16 februari 

2017, nr. C-578/19PPU, C.K. e.a., § 73 e.v.). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij dit onderzoek in casu heeft gevoerd. Immers 

wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat de verzoekende partij tijdens haar gehoor verklaarde 

gezondheidsproblemen te hebben (het betreft ‘sinusitis’) en een attest van een psycholoog voorlegde 

waarin melding wordt gemaakt van psychische problemen en van het feit dat de verzoekende partij 

geneesmiddelen krijgt. Hieromtrent motiveert de verwerende partij dat geen attesten of andere 

objectieve elementen voorliggen die aanleiding geven te stellen dat redenen betreffende haar 

gezondheid een overdracht zouden verhinderen of redenen van gezondheid in geval van een overdracht 

een risico impliceren op een blootstelling aan omstandigheden strijdig met artikel 3 van het EVRM, dat 

er geen elementen werden aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de verzoekende 

partij sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en 

bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van 

de verzoekende partij in geval van een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest zou impliceren. Met andere woorden 

meent de verwerende partij dat de voorgelegde attesten en gegeven verklaringen niet aantonen dat er 

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de 

verzoekende partij in geval van een overdracht en dat er geen attesten of elementen naar voren worden 

gebracht die dit wel zouden aantonen. Betreffende de bestaande gezondheidsproblemen motiveert de 

verwerende partij verder dat de Dublin III-Verordening voorzorgsmaatregelen voorziet, dat in geval van 

een medische problematiek of specifieke noden die informatie wordt neergelegd in een 

gezondheidsverklaring en voor de overdracht gedeeld wordt met de verantwoordelijke lidstaat, dat deze 

uitwisseling van informatie niet vrijblijvend is en er op gericht is dat de ontvangende lidstaat de nodige 

maatregelen kan treffen en dat niet wordt aangetoond dat Spanje geen gevolg zou geven aan de 

uitgewisselde informatie. Eveneens wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat de verzoekende 

partij voor overdracht in het bezit kan worden gesteld van voldoende medicijnen om een eventuele 

leemte van enkele dagen te overbruggen. Tot slot wordt er ook op gewezen dat de Spaanse autoriteiten 

tenminste zes werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van de verzoekende partij. 

 

Uit voormelde motieven blijkt dat de verwerende partij heeft overwogen of de overdracht mogelijk is mits 

de gepaste medische behandeling en geoordeeld dat dit het geval is. De verzoekende partij kan gevolgd 

worden dat, om tot het oordeel te komen dat een overdracht strijdig is met artikel 3 van het EVRM, het 

niet vereist is dat zij doodziek is, doch kan zij niet ernstig voorhouden onder verwijzing naar het arrest 

Paposhvili van het EHRM dat “een verslechtering van de gezondheidstoestand” volstaat om zich te 

onthouden van overdracht indien de overdracht zelf een negatieve impact zal hebben op de 

gezondheidstoestand van de verzoekende partij. Immers wijst de Raad erop dat het EHRM oordeelde 

dat enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing 

dwingend zijn een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de 

zaak Paposhvili / België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The 

Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the 

United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to 

situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown 

for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of 

the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of 

being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense 

suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations 

correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the 

removal of aliens  suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke 

gevallen”, zoals bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM dient begrepen te worden: “de situaties die een verwijdering van 

een ernstig zieke persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat 

deze persoon, hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid 

van of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden 
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blootgesteld aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand 

resulterende in intens lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting”. De 

verzoekende partij toont met haar betoog geenszins aan dat de verwerende partij foutief, op kennelijk 

onredelijke wijze of in strijd met artikel 3 van het EVRM heeft gesteld dat geen attesten of andere 

objectieve elementen voorliggen die aanleiding geven te stellen dat redenen betreffende haar 

gezondheid een overdracht zouden verhinderen of redenen van gezondheid in geval van een overdracht 

een risico impliceren op een blootstelling aan omstandigheden strijdig met artikel 3 van het EVRM, dat 

er geen elementen werden aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de verzoekende 

partij sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en 

bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van 

de verzoekende partij in geval van een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest zou impliceren. Waar de 

verzoekende partij stelt dat sinds zij wordt vastgehouden in het gesloten centrum haar 

gezondheidstoestand effectief is verergerd, dat zij zich begon te verminken en dat haar mentale staat 

verslechterd is ingevolge de overdrachtsbeslissing en de detentie die hiermee gepaard gaat, stelt de 

Raad vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot een loutere bewering en er geen bewijzen 

voorliggen dat de verzoekende partij zich verminkt. Door het enkel stellen dat haar mentale staat 

verslechterd is ingevolge de overdrachtsbeslissing, toont zij dit geenszins aan, laat staan dat zij 

aantoont dat de verslechtering van haar mentale staat in die mate is dat dient vastgesteld te worden dat 

een overdracht strijdig is met artikel 3 van het EVRM. In zoverre zij meent dat de verslechtering van 

haar mentale staat zou blijken uit haar maagproblemen en de hiermee gepaard gaande opnames, die 

blijken uit de stukken die de verzoekende partij nog heeft aangebracht na het indienen van haar 

verzoekschrift en die betrekking hebben op opnames op de dienst spoedgevallen op 14 en 17 

september 2019, wijst de Raad erop dat uit de voorgelegde attesten betreffende haar opnames 

geenszins blijkt dat de problemen voortspruiten uit een verslechtering van de mentale staat en wijst de 

Raad nog op wat hieromtrent verder wordt uiteengezet. Betreffende het feit dat haar 

gezondheidstoestand is verslechterd ingevolgde de detentie en betreffende het betoog dat geenszins 

blijkt dat de Belgische overheid de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de overdracht zo 

menselijk mogelijk te laten verlopen, dat integendeel de Belgische overheid het opportuun achtte om de 

verzoekende partij op te sluiten in een gesloten centrum in afwachting van de overdracht, dat een 

persoon die aan zelfverminking doet en geen voedsel meer kan innemen thuis hoort in een 

psychiatrische instelling, waar zij de nodige opvolging kan krijgen, niet in een gesloten centrum naast de 

luchthaven waar zij zal overgedragen worden naar Spanje, wijst de Raad erop dat hij zonder 

rechtsmacht is om te oordelen over de beslissing tot vasthouding, welke beslissing overigens niet het 

voorwerp uitmaakt van onderhavige vordering. 

 

Voorts blijkt uit voormelde motieven dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met 

het voorgelegde psychologische attest en blijkt niet dat zij de inhoud ontkent, doch heeft geoordeeld dat 

dat geen attesten of andere objectieve elementen voorliggen die aanleiding geven te stellen dat redenen 

betreffende haar gezondheid een overdracht zouden verhinderen of redenen van gezondheid in geval 

van een overdracht een risico impliceren op een blootstelling aan omstandigheden strijdig met artikel 3 

van het EVRM, dat er geen elementen werden aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van 

de verzoekende partij sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit 

volgend reëel en bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de 

gezondheidstoestand van de verzoekende partij in geval van een overdracht en in die mate dat de 

overdracht een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest zou 

impliceren. Met andere woorden meent de verwerende partij dat de voorgelegde attesten en gegeven 

verklaringen niet aantonen dat er sprake is van sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke 

aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare 

achteruitgang van de gezondheidstoestand van de verzoekende partij in geval van een overdracht en 

dat er geen attesten of elementen naar voren worden gebracht die dit wel zouden aantonen. Met het 

enkel herhalen van de inhoud van het attest toont de verzoekende partij het tegendeel niet aan. De 

verwerende partij heeft wel degelijk rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de verzoekende 

partij en het feit dat zij nood heeft aan verzorging en veiligheid om te kunnen herstellen, doch 

geoordeeld dat niet blijkt dat de overdracht op zich of het verblijf in Spanje strijdig zou zijn met artikel 3 

van het EVRM omwille van gezondheidsredenen. Betreffende de overdracht kan gewezen worden op 

voormelde motieven waar eveneens gewezen wordt op de mogelijkheid dat de verzoekende partij voor 

overdracht in het bezit wordt gesteld van voldoende medicijnen om een eventuele leemte van enkele 

dagen te overbruggen. De verzoekende partij weerlegt, noch ontkracht deze pertinente overwegingen. 

Daarnaast, zoals zal blijken uit wat volgt, wordt in de bestreden beslissing ook gemotiveerd over het 

verblijf van de verzoekende partij in Spanje en de mogelijkheid tot het verkrijgen van medische zorgen 
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aldaar voor haar gezondheidsproblemen. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dan ook 

afdoende waarom er in casu geen sprake is van een schadelijke onderbreking van de behandeling. De 

verzoekende partij toont geenszins aan dat, in tegenstelling tot wat gemotiveerd wordt in de bestreden 

beslissing, zij geen verzorging zal krijgen tijdens de overdracht of in Spanje, noch waaruit voorts zou 

kunnen blijken dat een overdracht naar Spanje haar gezondheidstoestand zal verslechteren. Zij toont 

met haar betoog niet aan dat de motieven van de bestreden beslissing in strijd zijn met de inhoud van 

het attest. Gelet op het feit dat niet ontkend wordt dat de verzoekende partij psychische problemen heeft 

en evenmin dat zij hiervoor medicatie krijgt, kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat  

gezien de Belgische overheid zelf niet overtuigd is van de mentale problemen van de verzoekende 

partij, zij deze ook niet zelf zal doorgeven aan de Spaanse overheid.  

 

Waar de verzoekende partij erop wijst dat sinds zij wordt vastgehouden in het gesloten centrum, haar 

gezondheidstoestand na haar aankomst effectief is verergerd, dat zij geen voedsel meer kon innemen, 

dat zij als gevolg hiervan diende gehospitaliseerd te worden wegens maagproblemen, stelt de Raad 

vast, zoals blijkt uit stukken overgemaakt door de verzoekende partij na het indienen van haar 

verzoekschrift, dat de verzoekende partij na het nemen van de bestreden beslissing tweemaal op de 

dienst spoedgevallen werd opgenomen wegens maagklachten, het niet meer kunnen innemen van 

voedsel en aanhoudend braken en koorts. Uit het voorgelegde attest van 17 september 2019, wat aldus 

betrekking heeft op de laatste opname op de dienst spoedgevallen blijkt dat de verzoekende partij 

medicatie dient in te nemen en dat eventuele opvolging nodig is bij een huisarts en enterologie. De 

verzoekende partij toont onder verwijzing naar deze attesten geenszins aan dat haar toestand dermate 

verslechterd of gewijzigd is, na het nemen van de bestreden beslissing, dat er actueel sprake is van een 

uitzonderlijke omstandigheid waardoor de overdracht op zich of een verblijf in Spanje – waarbij kan 

verwezen worden naar de bestreden beslissing alwaar gemotiveerd wordt dat uit het  “Country Report: 

Spain” van de Asylum Information Database (hierna: AIDA), update van 20 maart 2019 (hierna: het 

AIDA-rapport) blijkt dat de toegang van verzoekers tot internationale bescherming tot gezondheidszorg 

in Spanje wettelijk wordt gegarandeerd en dat zij op adequate wijze en onder dezelfde voorwaarden als 

staatsburgers toegang hebben tot gezondheidszorg, inclusief gespecialiseerde zorg voor personen die 

foltering, psychologische of fysisch misbruik of traumatiserende omstandigheden ondergingen – strijdig 

zou zijn met artikel 3 van het EVRM. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

centrumarts de verzoekende partij op 13 september 2019 onderzocht en oordeelde dat de verzoekende 

partij niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 van het EVRM. Uit de stukken 

overgemaakt door de verwerende partij voor de terechtzitting blijkt op 20 september 2019 dat de 

centrumarts de situatie van de verzoekende partij, na de opnames op de spoeddienst, opnieuw heeft 

geëvalueerd op grond van de voorliggende stukken en heeft geoordeeld dat de verzoekende partij nog 

steeds ‘fit to fly’ is. Met haar betoog en het voorleggen van de stukken van de dienst spoedgevallen 

toont de verzoekende partij het tegendeel niet aan. Erop gewezen ter terechtzitting dat de verzoekende 

partij medicatie voor de problemen voorgeschreven kreeg, betwist de advocaat van de verzoekende 

partij dit niet, noch haalt zij aan dat de verzoekende partij deze medicatie niet kreeg. Gevraagd ter 

terechtzitting van 20 september 2019 hoe de situatie van de verzoekende partij geëvolueerd is sinds de 

laatste opname op de spoeddienst van 17 september 2019, stelt de verzoekende partij enkel dat de 

centrumarts de verzoekende partij niet meer persoonlijk heeft gezien, doch kan zij geen verdere 

informatie geven over de toestand van de verzoekende partij. Gevraagd of zij informatie heeft over het 

feit of de verzoekende partij geholpen is met de voorgeschreven medicatie en of er de afgelopen dagen 

verbetering is, stelt de advocaat niet op de hoogte te zijn. De verzoekende partij toont aldus niet aan dat 

er heden een situatie bestaat waarbij zij omwille van haar gezondheidstoestand niet kan overgedragen 

worden aan Spanje. Zij toont niet aan dat de in te nemen medicatie geen verbetering bracht, noch dat zij 

heden nog steeds kampt met de maagproblemen, noch dat zij niet kan beschikken over medicatie 

tijdens de overdracht en voor de eerste dagen na overdracht om een korte periode te overbruggen tot zij 

in Spanje geholpen wordt, wat mogelijk is zoals blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij toont, gelet op voormelde vaststellingen, geenszins aan dat de overdracht zelf 

strijdig is met artikel 3 van het EVRM omdat deze ernstige gevolgen heeft voor het leven en welzijn van 

de verzoekende partij.  

 

2.2.2.6.4. Waar de verzoekende partij betoogt dat een verslechtering van de gezondheidstoestand 

volstaat en dat de overdragende lidstaat zich dient te onthouden van overdracht indien het verblijf in de 

bevoegde lidstaat een negatieve impact zal hebben op de gezondheidstoestand van de asielzoeker, 

wijst de Raad opnieuw naar het arrest Paposhvili. De Raad herhaalt dat in voormelde rechtspraak werd 

geoordeeld dat situaties die een verwijdering van een ernstige zieke persoon strijdig kunnen zijn met 

artikel 3 van het EVRM wanneer er “substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat deze 
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persoon, hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid van 

of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden blootgesteld 

aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand resulterende in 

intens lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting”. De Raad stelt vast dat de 

verwerende partij in de bestreden beslissing is nagegaan of een adequate behandeling voor de 

verzoekende partij mogelijk is in Spanje. Zij heeft gesteld betreffende de persoonlijke situatie van de 

verzoekende partij dat zij verklaarde dat zij in het centrum in Melilla geen medische hulp kreeg, doch dat 

er geen redenen zijn om aan te nemen dat de verzoekende partij na overdracht in een tijdelijk 

opvangcentrum voor immigranten zal terecht komen. De verzoekende partij weerlegt, noch ontkracht 

deze motieven. Voorts wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij tijdens het gehoor verklaarde 

gezondheidsproblemen te hebben, dat zij ook een attest voorlegde van een psycholoog waarin melding 

wordt gemaakt van psychische problemen en in te nemen geneesmiddelen. De verwerende partij 

oordeelt hieromtrent dat geen attesten of andere objectieve elementen voorliggen die aanleiding geven 

te stellen dat redenen betreffende haar gezondheid een overdracht zouden verhinderen of redenen van 

gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op een blootstelling aan omstandigheden 

strijdig met artikel 3 van het EVRM, dat er geen elementen werden aangevoerd die leiden tot het besluit 

dat in het geval van de verzoekende partij sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke 

aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare 

achteruitgang van de gezondheidstoestand van de verzoekende partij in geval van een overdracht en in 

die mate dat de overdracht een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van 

het Handvest zou impliceren. Hierbij verduidelijkt zij dat de Dublin III-Verordening voorzorgsmaatregelen 

voorziet, dat in geval van een medische problematiek of specifieke noden die informatie wordt 

neergelegd in een gezondheidsverklaring en voor de overdracht gedeeld wordt met de 

verantwoordelijke lidstaat, dat deze uitwisseling van informatie niet vrijblijvend is en er op gericht is dat 

de ontvangende lidstaat de nodige maatregelen kan treffen en dat niet wordt aangetoond dat Spanje 

geen gevolg zou geven aan de uitgewisselde informatie. Gelet op voormelde motieven kan de 

verzoekende partij dan ook niet dienstig aanvoeren dat zij in het verleden niet als kwetsbare asielzoeker 

werd behandeld in Spanje en zij niet de vereiste medische en/of psychologische hulp kreeg, nu de 

verzoekende partij in Spanje zal aankomen onder toepassing van de Dublin III-Verordening en niet 

aangetoond wordt dat niet conform de voorzorgsmaatregelen van de Dublin III-Verordening zal worden 

gehandeld. Eveneens wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat de verzoekende partij voor 

overdracht in het bezit kan worden gesteld van voldoende medicijnen om een eventuele leemte van 

enkele dagen te overbruggen en wordt er ook op gewezen dat de Spaanse autoriteiten tenminste zes 

werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van de verzoekende partij. Daarnaast 

wordt gemotiveerd dat het AIDA-rapport stelt dat “de toegang van verzoekers om 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.154 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", blz. 64).” en dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de “de medische 

voorzieningen in Spanje niet van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht, dat de 

eventuele therapieën, waarvan sprake in het attest dd. 20.08.2019 enkel in België effectief en met 

succes kunnen worden verstrekt en dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van 

internationale bescherming in Spanje niet de nodige zorgen zal kunnen krijgen.” De verzoekende partij 

weerlegt, noch ontkracht voormelde motieven en toont geenszins aan dat zij geen toegang zou kunnen 

krijgen in Spanje tot de door haar benodigde medicatie en behandelingen. Zij toont dan ook niet aan dat 

het verblijf in de bevoegde lidstaat een negatieve impact zal hebben op haar gezondheidstoestand of 

dat er een noodzaak was of is aan het inwinnen van garanties. Evenmin kan zij gelet op voorgaande 

overwegingen dienstig voorhouden dat niet kan worden verondersteld dat zij bij een terugkeer toegang 

zal hebben tot de vereiste zorgen.  

 

2.2.2.6.5. Door het enkel verwijzen naar haar verklaringen en de stukken die zij heeft overgemaakt aan 

de verwerende partij en de hierin vermelde informatie te herhalen in haar verzoekschrift, toont de 

verzoekende partij geenszins aan welke informatie of welke elementen betreffende haar persoonlijke 

situatie de verwerende partij ten onrechte niet in rekening heeft genomen. De Raad wijst erop dat uit de 

motieven van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden 

met het psychologisch attest waaruit blijkt dat de verzoekende partij omwille van ervaringen psychische 

problemen heeft en medicatie krijgt alsook met de verklaringen van de verzoekende partij dat zij 

gezondheidsproblemen heeft, slecht werd behandeld in Melilla en op het vasteland en dat zij in Melilla 



  

 

 

RvV  X Pagina 25 

geen medische hulp kreeg. Eveneens werd rekening gehouden met het schrijven van haar advocaat 

van 3 juli 2019.  

 

Betreffende het voorgelegde psychologisch attest kan verwezen worden naar wat supra reeds werd 

gesteld. Betreffende de slechte behandeling in Melilla en het geen medische hulp krijgen aldaar, wijst de 

Raad erop dat ook hieromtrent gemotiveerd werd en dit als volgt “De betrokkene verwijst in zijn 

interview en in zijn tussenkomst d.d. 03.07.2019 naar de volgens hem slechte levensomstandigheden in 

de tijdelijke opvangcentra voor immigranten, de zogenaamde CETI ('Centro de estancia temporal para 

inmigrantes') in Melilla. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat er geen redenen zijn om aan te 

nemen dat de betrokkene na overdracht in een tijdelijk opvangcentrum voor immigranten zal terecht 

komen”. Betreffende racisme heeft de verwerende partij gemotiveerd “Dat vreemdelingen in de brede 

zin van het woord in Spanje, net als in andere lidstaten, worde geconfronteerd met discriminatie, 

racisme of xenofobie leidt niet tot het besluit dat de betrokkene na overdracht per definitie een met 

artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest strijdige behandeling te beurt zal vallen.” De 

verzoekende partij weerlegt deze motieven niet. De Raad stelt vast dat uit de stukken van het 

administratief dossier, meer bepaald het gehoor van 11 juni 2019 en het schrijven van de advocaat van 

3 juli 2019, blijkt dat de problemen op het vasteland bestonden uit het niet hebben van opvang en het op 

straat moeten slapen en het krijgen van opvang door hulporganisaties, waar de levensomstandigheden 

slecht waren. Betreffende de problemen die zij ondervond om toegang te krijgen tot huisvesting, kan de 

Raad vaststellen dat in de bestreden beslissing wel degelijk werd nagegaan of de verzoekende partij bij 

een terugkeer naar Spanje opvang zal kunnen genieten, zoals infra blijkt. De verzoekende partij toont 

geenszins aan, zoals zal blijken uit wat volgt, dat zij bij een terugkeer niet zal kunnen genieten van 

opvang, noch dat de levensomstandigheden aldaar dermate slecht zijn dat sprake is van structurele 

tekortkomingen in de opvang.  

 

Voorts toont de verzoekende partij niet aan op welke wijze het feit dat zij 21 jaar is, alleen leeft zonder 

ouders en vreest voor de veiligheid van haar ouders in haar thuisland, dat zij afkomstig is van Jemen, 

een land dat zij diende te ontvluchten omwille van de gruweldaden aldaar en het feit dat zij een zware 

reis naar België met talloze beproevingen onderging, dat zij onderweg was door verschillende landen 

sinds meer dan twee jaar in extreem moeilijke omstandigheden (gevangenschap, slagen, uitbuiting, …) 

vooraleer in België aan te komen, dat zij reisde via Egypte, Soudan, Mauretanië, Mali en Algerije waar 

zij twee keer werd teruggedreven naar Niger en gevangen genomen werd, en via Marokko en Spanje, 

dat zij fysieke en psychologische littekens heeft door de oorlog in het land en er sprake is van een 

onzekere reisroute met slaapproblemen, extreme voorzichtigheid, nachtmerries en zonder hoop, er toe 

leiden dat een overdracht naar Spanje strijdig zou zijn met artikel 3 van het EVRM. In zoverre zij er op 

wenst te wijzen dat deze persoonlijke situatie bijgedragen heeft of de oorzaak vormt van haar 

psychische problemen, kan verwezen worden naar wat hierover supra reeds werd gesteld.  

 

2.2.2.6.6. Het administratief dossier bevat geen elementen die erop wijzen dat de verzoekende partij bij 

een overdracht naar Spanje omwille van omstandigheden eigen aan haar geval het risico loopt op een 

schending van artikel 3 van het EVRM. De verzoekende partij toont het individuele karakter van het 

risico op een schending van artikel 3 van het EVRM niet aan.  

 

De verzoekende partij toont aldus niet aan dat de motieven die betrekking hebben op haar individuele 

situatie foutief of kennelijk onredelijk zijn of een schending uitmaken artikel 3 van het EVRM. 

 

2.2.2.7. Derhalve wordt nagegaan of de verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen 

motieven zijn om het bestaan van de systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan 

te nemen dat zij, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt 

blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk.  

 

Te dezen komt het betoog van de verzoekende partij erop neer dat asielzoekers in Spanje onderhevig 

zijn aan onmenselijke en vernederende behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM, omwille van 

de fundamentele tekortkomingen in de opvang en behandeling van asielzoekers en behandeling van de 

asielaanvragen. 

 

De Raad gaat aldus na of de verwerende partij een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar een 

eventuele ernstige vrees dat de Spaanse asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers, 

met name specifiek voor Dublin-terugkeerders, systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke 

of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM. 

Tevens gaat de Raad na of er ernstige en bewezen motieven worden aangetoond om het bestaan van 
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een systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat de verzoekende 

partij, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt blootgesteld 

aan dergelijke systematische praktijk. 

 

2.2.2.7.1. De verzoekende partij voert aan dat er sprake is van ernstige tekortkomingen in de 

asielprocedure en de opvang van asielzoekers in Spanje zodat de overheid bijkomende garanties nodig 

heeft. Zij stelt dat in strijd met overige Europese landen, Spanje lijdt onder een enorme toename van het 

aantal asielaanvragen in 2018 en 2019. Zij verwijst naar een artikel van onder meer ECRE “Housing out 

of reach? The reception of refugees and asylum seekers in Europa” waar onder meer gesteld wordt dat 

in Spanje er in 2018 50.000 asielaanvragen meer waren dan 2017. Uit een rapport van CEAR van 2019 

“Report on Refugees in Spain and Europe” blijkt dan weer dat er eind 2018 78710 aanvragen hangend 

waren. De verzoekende partij betoogt dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de opvang, dat de 

verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de meest recente publicatie van ECRE, dat dit 

rapport het jaar 2019 betreft tot en met 30 april 2019, dat hieruit blijkt dat de Spaanse overheid er niet 

langer in slaagt om alle asielzoekers op te vangen, dat dit rapport recenter is dan het AIDA-rapport dat 

enkel betrekking heeft op het jaar 2018, dat in het nieuwe rapport wordt gesteld dat Spanje veel moeite 

ondervindt om voldoende opvangcapaciteit te creëren, dat er een toename is van het aantal mensen dat 

gehuisvest wordt van ongeveer 35.000 in 2017 naar 54.157 in 2018, doch dat dit aantal lager is dan 

mensen die een lopende asielaanvraag hebben, zijnde 78.705 eind 2018. Bovendien, zo meent de 

verzoekende partij, zijn de voorwaarden voor opvang in Spanje manifest ontoereikend, dat de 

gemiddelde duur van de asielprocedure 16 maanden bedraagt in eerste aanleg. Zij citeert opnieuw uit 

het artikel van ECRE “Housing out of reach? The reception of refugees and asylum seekers in Europa” 

waar gesteld wordt dat de duur van de asielprocedure een impact heeft op de toegang tot staatsopvang 

en bijgevolg ook op het aantal beschikbare plaatsen voor nieuwkomers en dat de gemiddelde duur voor 

een asielprocedure in Spanje 16 maanden is. Daarenboven komt nog, volgens de verzoekende partij, 

de duur van de beroepsprocedure. De verzoekende partij citeert uit het AIDA “Country Report Spain 

2018”, waarin gesteld wordt dat men niet mag vergeten dat er geen bindende termijn is voor het Hof om 

een beslissing te nemen en dat de gemiddelde duur 1 tot 2 jaar bedraagt, dat gedurende deze periode 

de asielzoeker geen recht op opvang meer heeft, indien de maximale duur van 18 maanden werd 

overschreden. De verzoekende partij vervolgt dat de materiële en financiële hulp beperkt is in de tijd en 

citeert uit het ADIA Country Report Spain, update 2017, waaruit blijkt dat de opvang onafhankelijk is van 

de duur van de procedure en de financiële bijstand beperkt is tot 18 maanden, dat in aanvulling hierop 

voor de meest kwetsbare asielzoekers de verschillende fases 24 maanden duren. Voorts stelt de 

verzoekende partij dat bovendien de materiële en financiële bijstand geleidelijk vermindert en niet meer 

adequaat is vanaf de zevende maand waarna zij uit het AIDA “Country Report Spain 2018” citeert waar 

gesteld worden dat gedurende de tweede fase van de opvang asielzoekers niet langer worden voorzien 

van accommodatie, dat zij in private appartementen en huizen leven, dat ze geen zakgeld krijgen en de 

huur wordt betaald door het opvangsysteem, dat ze in de laatste fase financiële bijstand krijgen voor 

bepaalde uitgaven, maar dat gedurende deze fasen de financiële bijstand niet toereikend is maar zij 

wordt beschouwd als een extra hulp in het integratieproces van de asielzoeker in de maatschappij, dat 

er echter veel obstakels zijn voor asielzoekers na de eerste fase, aangezien het onmogelijk is om 

zelfredzaam en autonoom te zijn op een periode van zes maanden, zeker voor asielzoekers die moeite 

hebben om Spaans te leren en schrijven en bijgevolg moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. 

Eveneens citeert de verzoekende partij uit het reeds aangehaalde rapport van CEAR waaruit blijkt dat 

het doel niet kan bereikt worden omwille van de algemene economische situatie en de asielprocedure, 

dat de stijging van de huurprijzen, de vereiste om een huurcontract te ondertekenen, de moeite om werk 

te vinden en de onzekerheid verbonden aan de asielprocedure in een land dat internationale 

bescherming weigert aan 2 op de 3 asielzoekers tot gevolg hebben tot het ontzettend moeilijk is om zich 

te integreren na de eerste fase, en uit het ADIA “Country Report Spain 2018” waaruit blijkt dat 

asielzoekers talloze obstakels moeten overwinnen om toegang te krijgen tot de Spaanse arbeidsmarkt, 

dat het merendeel geen Spaans spreekt op het ogenblik waarop zij de werkkaart ontvangen, dat het 

bovendien zeer lang duurt vooraleer hun buitenlands diploma erkend wordt en dit vaak duur is, dat zij 

tenslotte gediscrimineerd worden omwille van nationaliteit of religie. Daarnaast stelt de verzoekende 

partij nog dat ook de opvangomstandigheden voor kwetsbare asielzoekers wordt bekritiseerd, dat in het 

AIDA rapport “Country Report Spain 2018” gesteld wordt dat het Spaanse opvangsysteem geen 

gespecialiseerde opvang voorziet voor asielzoekers die slachtoffer zijn van menshandel of foltering, niet 

begeleide minderjarig asielzoekers of personen met mentale problemen, hoewel enkele NGO’s 

gespecialiseerde diensten bieden. Uit het rapport blijken voorts problemen voor slachtoffers van 

mensenhandel en niet begeleide minderjarige kinderen en wordt bezorgdheid geuit over foute medische 

diagnoses en behandeling alsook het gebrek aan beveiligings- en rapportagesystemen aan de 

autoriteiten. De verzoekende partij wees erop dat zij reeds meerdere maanden in Spanje verbleef en zij 
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in geval van terugkeer nog slechts enkele maanden opgevangen zal worden, dat zij geen Spaans 

spreekt en er geen werk heeft, laat staan dat zij in staat zou zijn om te kunnen werken met haar 

psychologische problemen. Met betrekking tot de situatie van Dublin-terugkeerders vermeldt het AIDA 

rapport volgens de verzoekende partij verschillende ernstige problemen, waar gewezen wordt op 

problemen voor slachtoffers van mensensmokkel die werden overgedragen door Frankrijk en het niet 

hebben van toegang tot opvang. De  verzoekende partij wijst ten slotte op het gebrek aan juridische 

bijstand zoals blijkt uit het AIDA rapport “Country Report Spain 2018” dat er geen verbetering was van 

de situatie in 2018, waar gesteld wordt dat er in 2018 onvoldoende juridische hulp was voor personen 

die aankwamen vanuit de zee.  

 

2.2.2.7.2. Betreffende de opvang in Spanje wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd wat volgt: 

 

“Wij wensen te verwijzen naar een recente bron betreffende de situatie van verzoekers voor 

internationale bescherming in Spanje, namelijk het geactualiseerde rapport van het mede door de 

"European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information 

Database" (Magdalena Queipo de Llano en Jennifer Zuppiroli, , "Asylum Information Database - Country 

Report - Spain", laatste update op 20.03.2019, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie wordt 

toegevoegd aan het administratief dossier). 

Het rapport spendeert aandacht aan de situatie van personen, die onder de bepalingen van Verordening 

604/2013 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). Het rapport meldt dat de Spaanse overheid in 

januari 2019 werd veroordeeld omdat asielzoekers, die onder de bepalingen van Verordening 604/2013 

aan Spanje worden overgedragen, opvang geweigerd werden. Als gevolg hiervan heeft het ministerie 

van Werk, Migratie en Sociale Zekerheid een richtlijn uitgevaardigd om verzoekers van internationale 

bescherming niet uit te sluiten van opvang indien ze Spanje hebben verlaten om verder te reizen naar 

een ander land ("the Ministry of Labour, Migration and Social Security issued an instruction establishing 

that asylum seekers shall not be excluded from the reception system if they left voluntarily Spain to 

reach another EU country. , pagina 34) 

(…) 

Het AIDA-rapport stelt dat de toegang van verzoekers om 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.154 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", blz. 64). 

Het Spaanse systeem van opvang van verzoekers voor internationale bescherming kent drie fasen. In 

een eerste fase verblijft de verzoeker 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 54). 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 de toename van verzoeken voor problemen kan zorgen bij het bekomen van 

opvang maar dat dit niet ten koste gaat 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). We benadrukken dat de levensomstandigheden in de opvangstructuren in het 

rapport nergens als ontoereikend of sub-standaard worden beoordeeld. 

In het rapport wordt gewezen op een achterstand in de registratie van verzoeken (pagina 23) maar we 

wensen op te merken 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). 
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We erkennen dat het rapport zich kritisch uitlaat over bepaalde aspecten betreffende de procedure tot 

het bekomen van internationale bescherming en de opvang van verzoekers. Toch zijn we van oordeel 

dat dit rapport niet leidt tot het besluit dat de procedures inzake asiel en 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 volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen.” 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat in de bestreden beslissing geenszins wordt betwist dat er in Spanje 

sprake is van de toename van het aantal asielverzoeken, doch dat dit voor problemen kan zorgen bij het 

bekomen van opvang maar dit niet ten koste gaat van de levensomstandigheden in de 

opvangstructuren. Waar de verzoekende partij meent dat het verhoogd aantal asielaanvragen 

belangrijke gevolgen heeft voor de opvang, dat uit de meest recente publicatie van ECRE blijkt dat de 

Spaanse overheid er niet langer in slaagt om alle asielzoekers op te vangen, dat dit rapport recenter is 

dan het AIDA-rapport dat enkel betrekking heeft op het jaar 2018, dat in het nieuwe rapport wordt 

gesteld dat Spanje veel moeite ondervindt om voldoende opvangcapaciteit te creëren, dat er een 

toename is van het aantal mensen dat gehuisvest wordt van ongeveer 35.000 in 2017 naar 54.157 in 

2018, doch dat dit aantal lager is dan het aantal mensen die een lopende asielaanvraag hebben, zijnde 

78.705 eind 2018, dient de Raad vooreerst vast te stellen dat uit de door de verzoekende partij 

geciteerde zinnen van de publicatie van ECRE “Housing out of reach? The reception of refugees and 

asylum seekers in Europa” van 2019, geenszins blijkt, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij 

voorhoudt, dat de Spaanse overheid er niet langer in slaagt om alle asielzoekers op te vangen, doch 

enkel dat ze moeilijkheden kent om voldoende huisvestiging voor asielzoekers te voorzien. Dit wordt ook 

zo gesteld in de bestreden beslissing. Er wordt immers gemotiveerd dat in Spanje sprake is van een 

toename van het aantal asielverzoeken en dat dit voor problemen ‘kan’ zorgen bij het bekomen van 

opvang. De verzoekende partij toont geenszins aan dat de Spaanse overheid niet binnen korte tijd een 

opvangplaats voor haar kan voorzien. Uit de door de verzoekende partij geciteerde en aangehaalde 

rapporten blijkt nergens dat de verzoekende partij, als Dublin-terugkeerder, van opvang zal verstoken 

blijven. Het loutere feit dat er meer hangende asielaanvragen zijn dan het aantal mensen dat gehuisvest 

wordt, leidt niet automatisch tot de conclusie dat er asielzoekers in Spanje verstoken blijven van de 

nodige opvang. Immers blijkt uit de loutere vermelding van het aantal hangende asielaanvragen, 

geenszins of alle personen die deze asielaanvragen hebben ingediend ook nood hebben aan opvang. 

Immers is het mogelijk dat bepaalde personen met een hangende asielaanvraag, zoals de verzoekende 

partij, zijn doorgereisd naar andere landen of dat bepaalde personen met een hangende asielaanvraag 

geen nood hebben aan de door de staat georganiseerde opvang.  

 

Waar de verzoekende partij meent dat de voorwaarden voor opvang in Spanje manifest ontoereikend 

zijn, dat de gemiddelde duur van de asielprocedure 16 maanden bedraagt in eerste aanleg, dat de duur 

van de asielprocedure een impact heeft op de toegang tot staatsopvang, dat de gemiddelde duur voor 

de beroepsprocedure 1 tot 2 jaar bedraagt, dat gedurende deze periode de asielzoeker geen recht op 

opvang meer heeft, indien de maximale duur van 18 maanden werd overschreden, dat de materiële en 

financiële hulp beperkt is in de tijd, dat bovendien de materiële en financiële bijstand geleidelijk 

vermindert en niet meer adequaat is vanaf de zevende maand, verwijst zij onder meer naar het AIDA-

rapport “Country Report Spain 2018”, dat ook door de verwerende partij in rekening werd genomen bij 

het treffen van de bestreden beslissing.  

 

De Raad benadrukt dienaangaande vooreerst dat volgens het EHRM socio-economische of humanitaire 

omstandigheden, zoals gebreken in de opvangvoorzieningen, in het land van bestemming enkel 

aanleiding kunnen geven tot de verplichting om de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen, 

in zeer uitzonderlijke omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn 

(EHRM 2 april 2013, nr. 27725/10, Samsam Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 114). RvV 220 285 - Pagina 12  

 

De verzoekende partij beroept zich te dezen op een zeer algemene toestand, die alle asielzoekers in 

Spanje (kan) treffen, met name het gegeven dat het opvangsysteem in Spanje slechts voorziet in 

opvang en financiële ondersteuning voor maximaal 18 maanden (24 maanden voor kwetsbare 

asielzoekers) en dit onafhankelijk van de duur van de asielprocedure. In de door de verzoekende partij 
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geciteerde, algemene rapporten, wordt echter enkel gesproken over het wettelijke en theoretische kader 

inzake het Spaanse opvangsysteem voor asielzoekers. Zo wordt op p. 53 van het AIDA-rapport (update 

2018) waaruit de verzoekende partij citeert in haar verzoekschrift gesteld: “Material reception conditions 

under national legislation on asylum are the same for every asylum seeker, no matter the profile or the 

type of asylum procedure applicants are subject to. The reception system is independent from the 

evolution or the duration of the asylum procedure, as it foresees a rigid 18-month assistance and 

financial support. This can reach a maximum of 24 months for vulnerable cases (see section on Special 

Reception Needs).” (vertaald: De materiële opvangvoorzieningen onder nationaal recht zijn dezelfde 

voor elke asielzoeker, ongeacht het profile of type van asielprocedure. Het opvangsysteem is 

onafhankelijk van de duur van de asielprocedure, nu het voorziet in een rigide 18 maanden bijstand en 

financiële steun. Voor kwetsbare gevallen kan dit tot een maximum van 24 maanden worden gebracht.)  

Hiermee wordt echter niet aangetoond dat er in Spanje een daadwerkelijke praktijk bestaat dat 

asielzoekers na achttien maanden elke mogelijkheid tot ondersteuning, desgevallend door een NGO of 

op lokaal niveau, verliezen en dat zij geheel aan hun lot worden overgelaten. Met de voormelde loutere 

citaten maakt de verzoekende partij dan ook niet concreet aannemelijk dat zij als asielzoeker en Dublin-

terugkeerder, in de praktijk een reëel risico loopt om ongeacht de stand van haar asielprocedure na 

achttien of vierentwintig maanden zonder enige opvang of ondersteuning te vallen.  

 

Bovendien wordt in de door de verzoekende partij geciteerde rapporten bevestigd dat de door de staat 

georganiseerde opvang en financiële ondersteuning in elk geval gedurende 18 maanden zijn 

gegarandeerd. Zoals de verwerende partij in de bestreden beslissing terecht motiveert, blijkt uit het 

AIDA-rapport dat het Spaanse opvangsysteem voor asielzoekers drie fasen kent. In een eerste fase 

verblijft de asielzoeker in een open en gemeenschappelijke opvangstructuur ("centro de acogida de 

refugiados"). Gedurende dit verblijf wordt nadruk gelegd op het verwerven van vaardigheden die 

integratie in de Spaanse samenleving moeten faciliteren. In een tweede fase verkrijgen asielzoekers 

financiële bijstand en dekking van vaste kosten. Ten slotte is er de "autonome fase" waarbij de 

asielzoeker autonoom kan leven en verder nog nodige bijstand en ondersteuning wordt verstrekt (AIDA-

rapport, p. 54).  

 

De Raad stelt vast dat het niet ter betwisting staat dat de verzoekende partij in de ontvangende lidstaat, 

Spanje, gedurende minstens 18 maanden recht zal hebben op opvang en/of financiële ondersteuning. 

De kwaliteit van deze opvangvoorzieningen of ondersteuning wordt evenmin ter discussie gesteld, 

behalve voor wat betreft kwetsbare profielen, waar infra wordt op in gegaan. Aan Dublin-terugkeerders 

zoals de verzoekende partij, wordt overigens op prioritaire wijze een afspraak gegeven voor de 

registratie van het verzoek om internationale bescherming (AIDA-rapport, p. 34) zodat zij ook sneller 

dan andere asielzoekers in het opvangsysteem terecht kunnen. De verzoekende partij maakt met haar 

louter algemeen en hypothetisch betoog niet concreet aannemelijk dat er een zeer grote kans is dat 

haar asielprocedure langer zal duren dan 18 maanden. Nog minder toont zij aan dat zij, onder meer 

door middel van de ondersteuning van de Spaanse overheden in de hoger genoemde drie fasen van het 

opvangsysteem, niet in de mogelijkheid zal zijn om via arbeid te voorzien in haar basisbehoeften. Het 

feit dat de verzoekende partij reeds meerdere maanden in Spanje verbleef en nog enkel de resterende 

maanden opgevangen zal worden, dat zij geen Spaans spreekt en geen werk heeft, doet aan 

voorgaande vaststellingen geen afbreuk. Door het louter verwijzen naar haar psychologische problemen 

toont zij evenmin aan dat zij niet in de mogelijkheid zal zijn om via arbeid te voorzien in haar 

basisbehoeften.  Uit de door haar voorgelegde medische attesten blijkt geenszins dat zij niet in staat is 

om te werken. De verzoekende partij zal vanaf de zevende maand na haar verzoek om internationale 

bescherming in elk geval recht hebben op toegang tot de arbeidsmarkt (AIDA-rapport, p. 62). De 

verzoekende partij toont ook niet concreet aan dat zij in de praktijk in Spanje geheel aan haar lot zal 

worden overgelaten indien zij na achttien of vierentwintig maanden nog steeds geen definitieve 

beslissing heeft gekregen inzake haar verzoek om internationale bescherming. Tot slot moet tevens 

worden meegegeven dat de verzoekende partij in Spanje de rechtsmiddelen kan aanwenden die haar 

ter beschikking staan om, indien nodig ook na de periode van 18 maanden of 24 maanden, opvang of 

ondersteuning af te dwingen.  

 

De enkele en loutere mogelijkheid dat de asielprocedure van een asielzoeker nog niet is afgelopen op 

het moment dat deze (na 18 of 24 maanden) het recht op opvang en financiële ondersteuning zou 

kunnen verliezen, is dan ook niet van die aard dat kan worden besloten dat de opvangvoorzieningen 

voor verzoekers van internationale bescherming in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen 

dat de verzoekende partij er als Dublin-terugkeerder een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen 

aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM.  
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Waar de verzoekende partij de opvangomstandigheden voor kwetsbare asielzoekers bekritiseert, wijst 

de Raad er vooreerst op dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij slachtoffer is van menshandel of 

foltering, noch dat zij een niet-begeleide minderjarige asielzoeker is. Het loutere feit dat het Spaanse 

opvangsysteem geen gespecialiseerde opvangplaatsen garandeert voor personen met mentale 

problemen, leidt in casu niet tot de vaststelling dat de opvangvoorzieningen voor verzoekers van 

internationale bescherming in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen dat de verzoekende 

partij er als Dublin-terugkeerder een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen 

die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM, nu uit de door de verzoekende partij geciteerde informatie 

uit het AIDA “Country Report Spain 2018” ook blijkt dat bepaalde NGO’s gespecialiseerde diensten 

aanbieden. Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing dat uit het AIDA-rapport (p. 64) 

blijkt dat de toegang van verzoekers tot internationale bescherming tot gezondheidszorg in Spanje 

wettelijk wordt gegarandeerd en dat zij op adequate wijze en onder dezelfde voorwaarden als 

staatsburgers toegang hebben tot gezondheidszorg, inclusief gespecialiseerde zorg voor personen die 

foltering, psychologische of fysisch misbruik of traumatiserende omstandigheden ondergingen. Het 

gegeven dat er geen gespecialiseerde instellingen zijn voor asielzoekers die vluchtten voor oorlog, 

willekeurig geweld en foltering, doet dan ook niets af aan het gegeven dat psychologische hulp is 

gegarandeerd. 

 

Door het enkel citeren van een passage uit het AIDA-rapport, dat ook door de verwerende partij werd in 

rekening genomen bij het treffen van de bestreden beslissing, waar gesteld wordt dat ‘bezorgdheid’ 

wordt geuit over foute medische diagnoses en behandeling alsook het gebrek aan beveiligings- en 

rapportagesystemen aan de autoriteiten, toont de verzoekende partij geenszins aan dat de verwerende 

partij ten onrechte heeft gesteld dat kan erkend worden dat het rapport zich kritisch uitlaat over 

bepaalde aspecten betreffende de procedure en de opvang, doch dat kan geoordeeld worden dat dit 

rapport niet leidt tot het besluit dat de procedures inzake internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in Spanje dermate structurele 

tekortkomingen vertonen dat Dublin-terugkeerders die aan Spanje worden overgedragen per definitie in 

een situatie belanden strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar het AIDA-rapport betreffende de specifieke situatie van Dublin-

terugkeerders, stelt de Raad vooreerst vast dat de verzoekende partij niet dienstig kan verwijzen naar 

de situatie van slachtoffers van mensensmokkel die werden overgedragen door Frankrijk. De 

verzoekende partij stelt niet, laat staan dat zij dit aantoont, dat zij het slachtoffer is van mensenhandel. 

Met haar betoog dat volgens het rapport de terugkeerders geen toegang meer hebben tot opvang, gaat 

de verzoekende partij voorbij aan de motieven van de bestreden beslissing waar specifiek wordt 

ingegaan op de opvang voor Dublin-terugkeerders en dit als volgt: 

 

“Het rapport spendeert aandacht aan de situatie van personen, die onder de bepalingen van 

Verordening 604/2013 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). Het rapport meldt dat de 

Spaanse overheid in januari 2019 werd veroordeeld omdat asielzoekers, die onder de bepalingen van 

Verordening 604/2013 aan Spanje worden overgedragen, opvang geweigerd werden. Als gevolg 

hiervan heeft het ministerie van Werk, Migratie en Sociale Zekerheid een richtlijn uitgevaardigd om 

verzoekers van internationale bescherming niet uit te sluiten van opvang indien ze Spanje hebben 

verlaten om verder te reizen naar een ander land ("the Ministry of Labour, Migration and Social Security 

issued an instruction establishing that asylum seekers shall not be excluded from the reception system if 

they left voluntarily Spain to reach another EU country. , pagina 34) Verder word 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").” 

 

Door het enkel citeren uit het rapport waarmee de verwerende partij eveneens heeft rekening gehouden 

bij het nemen van de bestreden beslissing, toont de verzoekende partij geenszins aan dat voormelde 

overwegingen foutief of kennelijk onredelijk zijn. Uit het rapport blijkt dat de gevallen van Dublin-

terugkeerders die uitgesloten werden van de opvang dateren van oktober 2018 en van voor mei 2018, 
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daar het artikel waaruit blijkt dat minstens 20 Dublin-terugkeerders werden uitgesloten van opvang, 

dateert van 16 mei 2018. Deze informatie in het AIDA-rapport vermag dan ook geen afbreuk te doen 

aan voormelde motieven, nu de verzoekende partij geenszins aantoont dat de Dublin-terugkeerders na 

de veroordeling en na het uitvaardigen van de richtlijn in 2019, nog steeds uitgesloten worden van 

opvang.  

 

2.2.2.7.3. Betreffende de behandeling van asielaanvragen in Spanje wordt in de bestreden beslissing 

gemotiveerd wat volgt: 

 

“Op 12.06.2019 werd een verzoek voor de terugname van de betrokkene gericht aan de Spaanse 

instanties, die op 13.06.2019 met toepassing van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 instemden 

met ons verzoek. 

(…) 

Dit betekent dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de persoonlijke appreciatie van een 

lidstaat of de enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven op zich geen grond zijn voor de 

toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ-EU) oordeelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 

in de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 dat niet worden uitgesloten dat de werking van het 

asielstelsel in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat 

verzoekers, 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 (EUHandvest). 

Volgens het Hof volgt daaruit niet dat elke schending van een grondrecht door de verantwoordelijke 

lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en 

toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers 

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

indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot 

procedures inzake asiel en internationale bescherming en de 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. 

(…) 

Betreffende de verklaring dat hij geen internationale bescherming vroeg in Spanje merken we op dat het 

vingerafdrukkenonderzoek een Eurodac-resultaat type "1" opleverde. Artikel 24(4) van Verordening 

603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26.06.2013 bepaalt dat verzoekers voor 

internationale bescherming worden aangeduid met code "1" na de kenletter(s) van de lidstaat, die de 

gegevens heeft toegezonden. Dit toont aan dat de verklaring van de betrokkene geen geloof kan 

worden gehecht en dat hij wel degelijk internationale bescherming vroeg in Spanje. 

(…) 

De Spaanse instanties stemden op 13.06.2019 in met de terugname van de betrokkene met toepassing 

van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 : "De verantwoordelijke lidstaat is verplicht b) een 

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

die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 

bepaalde voorwaarden terug te nemen". Hieromtrent verwijzen we ook naar artikel 18(2), §1 van 

Verordening 604/2013 : "In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden behandelt de 

verantwoordelijke lidstaat het verzoek om internationale bescherming of rondt hij de behandeling van 

het verzoek af". Dit betekent dat de betrokkene in Spanje een verzoek voor internationale bescherming 

indiende en dat dit verzoek nog hangende is. De Spaanse instanties zullen na overdracht het onderzoek 

van zijn verzoek kunnen hervatten. Ze zullen dit verzoek tot internationale bescherming afronden en de 

betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. De betrokkene zal 

gemachtigd zijn te verblijven in Spanje in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale 

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

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

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

het beginsel van nonrefoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Spaanse autoriteiten onderwerpen verzoeken voor 

internationale bescherming aan een individueel onderzoek en kennen de vluchtelingenstatus of de 

subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene 

voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Spaanse instanties de 

minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die 
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internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 

2013/32/EU niet zouden respecteren. 

Wij wensen te verwijzen naar een recente bron betreffende de situatie van verzoekers voor 

internationale bescherming in Spanje, namelijk het geactualiseerde rapport van het mede door de 

"European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information 

Database" (Magdalena Queipo de Llano en Jennifer Zuppiroli, , "Asylum Information Database - Country 

Report - Spain", laatste update op 20.03.2019, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie wordt 

toegevoegd aan het administratief dossier). 

Het rapport spendeert aandacht aan de situatie van personen, die onder de bepalingen van Verordening 

604/2013 aan Spanje worden overgedragen.  

(…) 

Verder word 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"). 

(…) 

In het rapport wordt gewezen op een achterstand in de registratie van verzoeken (pagina 23) maar we 

wensen op te merken 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). 

We erkennen dat het rapport zich kritisch uitlaat over bepaalde aspecten betreffende de procedure tot 

het bekomen van internationale bescherming en de opvang van verzoekers. Toch zijn we van oordeel 

dat dit rapport niet leidt tot het besluit dat de procedures inzake asiel en 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 volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen.” 

 

Met het stellen dat uit het AIDA rapport “Country Report Spain 2018” blijkt dat er geen verbetering was 

van de situatie in 2018, waar gesteld wordt dat er in 2018 onvoldoende juridische hulp was voor 

personen die aankwamen vanuit de zee, weerlegt de verzoekende partij geenszins de motieven van de 

bestreden beslissing waar gesteld wordt dat “aan Spanje overgedragen personen geen belemmeringen 

ondervinden wat betreft de toegang tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming”. 

Immers wijst de verzoekende partij naar passages en informatie uit het AIDA-rapport die betrekking 

hebben op het gebrek aan juridische bijstand voor personen die aankwamen vanuit de zee en niet op de 

in het kader van de Dublin III-Verordening aan Spanje overgedragen personen.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij geen concrete argumenten naar voor brengt die kunnen 

aantonen dat zij bij overdracht aan Spanje niet opnieuw toegang zal hebben tot de asielprocedure en/of 

haar asielprocedure zal kunnen verzetten. Zij brengt evenmin concrete gegevens aan dat de 

asielprocedure niet adequaat zal zijn of geen voldoende waarborgen zal bieden.  

 

2.2.2.7.4. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij als asielzoeker bij overdracht naar 

Spanje zal worden onderworpen aan onmenselijke en vernederende behandelingen in strijd met artikel 

3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest, omwille van de fundamentele of structurele 

tekortkomingen in de opvang en behandeling van asielzoekers, in het bijzonder Dublin-terugkeerders, 

aldaar. Er blijken geen ernstige en bewezen motieven om het bestaan van een systematische praktijk 

van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat zij, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, 

behoort tot een groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk. De verzoekende 

partij maakt ook niet aannemelijk dat de door de verwerende partij hierbij gehanteerde bron niet langer 

representatief is voor de actuele en reële toestand in Spanje. 

 

Gezien de verzoekende partij geenszins aantoont dat de sprake is van ernstige tekortkomingen in de 

asielprocedure en/of opvang van asielzoekers, kan zij niet dienstig laten uitschijnen dat het de 

verwerende partij toekwam bijkomende garanties te vragen van de Spaanse overheid.  
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2.2.2.8. Aangezien geen systeemfouten worden aangetoond in de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen in Spanje, moet worden nagegaan of de verwerende partij voldoende rekening 

heeft gehouden met de individuele situatie van de verzoekende partij in het licht van de vraag of zij 

behoort tot een kwetsbare groep. 

 

De Raad herhaalt dat de verwerende partij in de bestreden beslissing is nagegaan of een adequate 

behandeling voor de verzoekende partij mogelijk is in Spanje. Zij heeft gesteld betreffende de 

persoonlijke situatie van de verzoekende partij dat zij verklaarde dat zij in het centrum in Melilla geen 

medische hulp kreeg, doch dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de verzoekende partij na 

overdracht in een tijdelijk opvangcentrum voor immigranten zal terecht komen. De verzoekende partij 

weerlegt, noch ontkracht deze motieven. Voorts wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij tijdens het 

gehoor verklaarde gezondheidsproblemen te hebben, dat zij ook een attest voorlegde van een 

psycholoog waarin melding wordt gemaakt van psychische problemen en in te nemen geneesmiddelen. 

De verwerende partij oordeelt dat geen attesten of andere objectieve elementen voorliggen die 

aanleiding geven te stellen dat redenen betreffende haar gezondheid een overdracht zouden 

verhinderen of redenen van gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op een 

blootstelling aan omstandigheden strijdig met artikel 3 van het EVRM, dat er geen elementen werden 

aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de verzoekende partij sprake is van een 

ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen risico op een 

aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de verzoekende partij in 

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

behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest zou impliceren. Hierbij verduidelijkt zij dat de 

Dublin III-Verordening voorzorgsmaatregelen voorziet, dat in geval van een medische problematiek of 

specifieke noden die informatie wordt neergelegd in een gezondheidsverklaring en voor de overdracht 

gedeeld wordt met de verantwoordelijke lidstaat, dat deze uitwisseling van informatie niet vrijblijvend is 

en er op gericht is dat de ontvangende lidstaat de nodige maatregelen kan treffen en dat niet wordt 

aangetoond dat Spanje geen gevolg zou geven aan de uitgewisselde informatie. Gelet op voormelde 

motieven kan de verzoekende partij dan ook niet dienstig aanvoeren dat zij in het verleden niet als 

kwetsbare asielzoeker werd behandeld in Spanje en zij niet de vereiste medische en/of psychologische 

hulp kreeg, nu de verzoekende partij in Spanje zal aankomen onder toepassing van de Dublin III-

Verordening en niet aangetoond wordt dat niet conform de voorzorgsmaatregelen van de Dublin III-

Verordening zal worden gehandeld. Eveneens wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat de 

verzoekende partij voor overdracht in het bezit kan worden gesteld van voldoende medicijnen om een 

eventuele leemte van enkele dagen te overbruggen en wordt er ook op gewezen dat de Spaanse 

autoriteiten tenminste zes werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van de 

verzoekende partij. Daarnaast wordt ook gemotiveerd dat het AIDA-rapport stelt dat “de toegang van 

verzoekers om 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.154 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", blz. 64).” en dat niet aannemelijk werd gemaakt 

dat de “de medische voorzieningen in Spanje niet van een vergelijkbaar niveau als in België mogen 

worden geacht, dat de eventuele therapieën, waarvan sprake in het attest dd. 20.08.2019 enkel in 

België effectief en met succes kunnen worden verstrekt en dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van 

verzoeker van internationale bescherming in Spanje niet de nodige zorgen zal kunnen krijgen.” De 

verzoekende partij weerlegt, noch ontkracht voormelde motieven en toont geenszins aan dat zij geen 

toegang zou kunnen krijgen in Spanje tot de door haar benodigde medicatie en behandelingen. Zij toont 

dan ook niet aan dat het verblijf in de bevoegde lidstaat een negatieve impact zal hebben op haar 

gezondheidstoestand of dat er een noodzaak was of is aan het inwinnen van garanties. Evenmin kan zij 

gelet op voorgaande overwegingen dienstig voorhouden dat niet kan worden verondersteld dat zij bij 

een terugkeer toegang zal hebben tot de vereiste zorgen.  

 

Voorts herhaalt de Raad ook dat, betreffende de kritiek van de verzoekende partij op de 

opvangomstandigheden voor kwetsbare asielzoekers, niet aangetoond wordt dat de verzoekende partij 

slachtoffer is van menshandel of foltering, noch dat zij een niet-begeleide minderjarige asielzoeker is. 

Het loutere feit dat het Spaanse opvangsysteem geen gespecialiseerde opvangplaatsen garandeert 

voor personen met mentale problemen, leidt in casu niet tot de vaststelling dat de opvangvoorzieningen 

voor verzoekers van internationale bescherming in Spanje dermate structurele tekortkomingen vertonen 

dat de verzoekende partij er als Dublin-terugkeerder een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen 
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aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM, nu uit de door de verzoekende partij 

geciteerde informatie uit het AIDA “Country Report Spain 2018” ook blijkt dat bepaalde NGO’s 

gespecialiseerde diensten aanbieden. Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing dat uit 

het AIDA-rapport (p. 64) blijkt dat de toegang van verzoekers tot internationale bescherming tot 

gezondheidszorg in Spanje wettelijk wordt gegarandeerd en dat zij op adequate wijze en onder dezelfde 

voorwaarden als staatsburgers toegang hebben tot gezondheidszorg, inclusief gespecialiseerde zorg 

voor personen die foltering, psychologische of fysisch misbruik of traumatiserende omstandigheden 

ondergingen. Het gegeven dat er geen gespecialiseerde instellingen zijn voor asielzoekers die vluchtten 

voor oorlog, willekeurig geweld en foltering, doet dan ook niets af aan het gegeven dat psychologische 

hulp is gegarandeerd. 

 

Tot slot herhaalt de Raad dat de verzoekende partij door het enkel verwijzen naar haar verklaringen en 

de stukken die zij heeft overgemaakt aan de verwerende partij en de hierin vermelde informatie te 

herhalen in haar verzoekschrift, geenszins aantoont welke informatie of welke elementen betreffende 

haar persoonlijke situatie de verwerende partij ten onrechte niet in rekening heeft genomen. De Raad 

wijst erop dat uit motieven van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de verwerende partij rekening 

heeft gehouden met het psychologisch attest waaruit blijkt dat de verzoekende partij omwille van 

ervaringen psychische problemen heeft en medicatie krijgt alsook met de verklaringen van de 

verzoekende partij dat zij gezondheidsproblemen heeft, slecht werd behandeld in Melilla en op het 

vasteland en dat zij in Melilla geen medische hulp kreeg. Eveneens werd rekening gehouden met het 

schrijven van haar advocaat van 3 juli 2019. Betreffende het voorgelegde psychologisch attest kan 

verwezen worden naar wat supra reeds werd gesteld. Betreffende de slechte behandeling in Melilla en 

het geen medische hulp krijgen, wijst de Raad erop dat ook hieromtrent gemotiveerd werd wat volgt “De 

betrokkene verwijst in zijn interview en in zijn tussenkomst d.d. 03.07.2019 naar de volgens hem slechte 

levensomstandigheden in de tijdelijke opvangcentra voor immigranten, de zogenaamde CETI ('Centro 

de estancia temporal para inmigrantes') in Melilla. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat er geen 

redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene na overdracht in een tijdelijk opvangcentrum voor 

immigranten zal terecht komen”. Betreffende racisme heeft de verwerende partij gemotiveerd “Dat 

vreemdelingen in de brede zin van het woord in Spanje, net als in andere lidstaten, worde 

geconfronteerd met discriminatie, racisme of xenofobie leidt niet tot het besluit dat de betrokkene na 

overdracht per definitie een met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest strijdige 

behandeling te beurt zal vallen.” De verzoekende partij weerlegt deze motieven niet. De Raad stelt vast 

dat uit de stukken van het administratief dossier, meer bepaald het gehoor van 11 juni 2019 en het 

schrijven van de advocaat van 3 juli 2019, blijkt dat de problemen op het vasteland bestonden uit het 

niet hebben van opvang en het op straat moeten slapen en het krijgen van opvang door 

hulporganisaties, waar de levensomstandigheden slecht waren. Betreffende de problemen die zij 

ondervond om toegang te krijgen tot huisvesting, kan de Raad vaststellen dat in de bestreden beslissing 

wel degelijk werd nagegaan of de verzoekende partij bij een terugkeer naar Spanje opvang zal kunnen 

genieten, zoals supra blijkt. De verzoekende partij toont geenszins aan dat zij bij een terugkeer niet zal 

kunnen genieten van opvang, noch dat de levensomstandigheden aldaar dermate slecht zijn dat sprake 

is van structurele tekortkomingen in de opvang. Voorts toont de verzoekende partij niet aan op welke 

wijze het feit dat zij 21 jaar is, alleen leeft zonder ouders en vreest voor de veiligheid van haar ouders in 

haar thuisland, afkomstig is van Jemen, een land dat zij diende te ontvluchten omwille van de 

gruweldaden aldaar en het feit dat zij een zware reis naar België met talloze beproevingen onderging, 

dat zij onderweg was door verschillende landen sinds meer dan twee jaar in extreem moeilijke 

omstandigheden (gevangenschap, slagen, uitbuiting, …) vooraleer in België aan te komen, dat zij reisde 

via Egypte, Soudan, Mauretanië, Mali en Algerije waar zij twee keer werd teruggedreven naar Niger en 

gevangen genomen werd, en via Marokko en Spanje, dat zij fysieke en psychologische littekens heeft 

door de oorlog in het land en er sprake is van een onzekere reisroute met slaapproblemen, extreme 

voorzichtigheid, nachtmerries en zonder hoop, er toe leiden dat een overdracht naar Spanje, gelet op 

haar individuele situatie, strijdig zou zijn met artikel 3 van het EVRM. In zoverre zij er op wenst te wijzen 

dat deze persoonlijke situatie bijgedragen heeft tot of de oorzaak vormt van haar psychische problemen, 

kan verwezen worden naar wat hierover supra reeds werd gesteld. 

 

De verzoekende partij brengt verder geen concrete argumenten aan die de voorziene motieven in de 

bestreden beslissing kunnen weerleggen of ontkrachten.  

 

De Raad wijst erop dat de recente rechtspraak van het EHRM stelt dat de overdracht van volwassen 

alleenstaande asielzoekers, ongeacht of ze mannelijk dan wel vrouwelijk zijn, inclusief die asielzoekers 

die medische behandeling nodig hebben maar niet ernstig ziek zijn, geen aanleiding geeft tot een 
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schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en 

Italië, § 15, 34 en 36). 

 

De Raad merkt verder op dat niet blijkt dat voor alle Dublin-overdrachten moet worden nagegaan welke 

de individuele garanties zijn over de omstandigheden waarin de Dublin-terugkeerder zal belanden.  

 

Gelet op het bovenstaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij het individuele 

karakter van het risico op een schending van artikel 3 van het EVRM niet aantoont. 

 

De verzoekende partij brengt geen concrete aanwijzingen aan dat zij bij aankomst in Spanje zich niet zal 

kunnen wenden tot de bevoegde autoriteiten voor het verderzetten van haar asielaanvraag en voor het 

verkrijgen van bijstand en opvang en eventuele medische zorgen. De verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk dat bijkomende garanties dienden gevraagd te worden.  

 

2.2.2.9. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de risico’s bij verwijdering naar Spanje door de 

verwerende partij werden nagegaan, zowel wat betreft een eventuele systematische praktijk van 

schendingen als wat betreft een risico op schending van artikel 3 van het EVRM omwille van 

omstandigheden eigen aan haar geval. 

 

Uit wat hierboven wordt besproken blijkt dat de gemachtigde wel degelijk ernstig heeft onderzocht of de 

verzoekende partij, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, bij haar overdracht naar Spanje zal worden 

blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen, hetzij omwille van haar persoonlijke 

omstandigheden, hetzij omwille van ernstige en/of structurele gebreken of tekortkomingen in de 

opvangomstandigheden of asielprocedure. Er blijkt niet dat het gevoerde onderzoek niet volstond of dat 

enig relevant, concreet gegeven dat alsnog kon wijzen op een dergelijk risico ten onrechte niet in 

rekening is gebracht. Een miskenning van de zorgvuldigheidsplicht blijkt niet.  

 

Noch het betoog van de verzoekende partij noch het administratief dossier bevat elementen die er op 

wijzen dat zij bij een overdracht naar Spanje omwille van omstandigheden eigen aan haar geval het 

risico loopt op een schending van artikel 3 van het EVRM. De verzoekende partij toont verder niet aan 

dat de omstandigheden van opvang of de asielprocedure dermate zijn dat deze als strijdig met artikel 3 

van het EVRM moeten worden beschouwd.  

 

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen schending van 

artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt.  

 

2.2.3. Het enig middel is niet ernstig.  

 

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. 
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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 vierentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. CUYKENS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. CUYKENS N. VERMANDER 

 


