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 nr. 227 001 van 1 oktober 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 27 september 2019 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de nietigverklaring en schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 19 september 2019 tot weigering van verblijf met 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 

september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 mei 2019 diende verzoeker een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken, dat op dezelfde dag werd geregistreerd. 
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Op 21 juli 2019 richtte de Dienst Vreemdelingenzaken een terugnameverzoek aan de Duitse autoriteiten 

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

2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een 

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

verordening). 

 

Op 26 juni 2019 verklaarden de Duitse autoriteiten zich akkoord met het terugnameverzoek op grond 

van artikel 18, 1, d van de Dublin III-verordening. 

 

Op 19 september 2019 nam de gemachtigde een overdrachtsbesluit of beslissing tot weigering van 

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

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

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

 

naam : K(…) (alias NO: (zelfde naam) – alias HU: H(…) – alias DE: (zelfde naam)) 

voornaam : M(…) (alias NO: (zelfde voornaam) – alias HU: (zelfde voornaam)– alias DE: (zelfde 

voornaam) 

geboortedatum : (…)1999 (alias NO: (…)1992 – alias HU: (…)– alias DE: (…)1997) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Nigeria (alias NO: Rwanda – alias HU: Rwanda – alias DE: Nigeria) 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verklaarde op 29.04.2019 in België te zijn aangekomen. Op 30.04.2019 meldde betrokkene 

zich aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verder: de DVZ) en uitte de intentie om een verzoek tot 

internationale bescherming in te dienen. Betrokkene verklaarde bij zijn aanmelding geboren te zijn op 

(…)1999 en geboren te zijn te Edo en over het staatsburgerschap van Nigeria te beschikken en werd 

dezelfde dag in het bezit gesteld van een aanmeldbewijs. Op 03.05.2019 diende betrokkene effectief 

een verzoek in om internationale bescherming hetgeen door de DVZ op 03.05.2019 werd geregistreerd. 

 

Een controle van de vingerafdrukken van betrokkene in de Centrale Eenheid van het Eurodacysteem en 

het VIS toont aan dat de vingerafdrukken van betrokkene in eerste in de Centrale Eenheid van het 

Eurodasysteem werden geregistreerd door de Oostenrijkse autoriteiten naar aanleiding van een verzoek 

om internationale bescherming en nadien door de Noorse, Hongaarse en tenslotte de Duitse autoriteiten 

in de Centrale Eenheid van het Eurodacsysteem geregistreerd werden naar aanleiding van een verzoek 

om internationale bescherming. Een nazicht van de vingerafdrukken in het VIS levert geen resultaat op. 

De Duitse autoriteiten hebben op datum van 26.06.2019 hun akkoord tot terugname gegeven voor de 

bovengenoemde persoon. 

 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 20.06.2019 dat dit zijn eerste 

verzoek om internationale bescherming in België is. Betrokkene verklaarde verder dat hij eerder een 

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in Oostenrijk, Noorwegen en Duitsland en dat 

hij in Hongarije enkel zijn vingerafdrukken heeft gegeven. 

Betrokkene verklaarde verder tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 20.06.2019 dat hij in 

2013 Nigeria per wagen verliet en via onbekende landen naar Turkije reisde. Vanuit Turkije zou 

betrokkene samen met andere vluchtelingen illegaal naar Bulgarije gereisd zijn waar hij in 2013 

toekwam. Betrokkene verklaarde dat hij gedurende zes maanden, tot 2014 in Sofia in Bulgarije verbleef. 

Vanuit Bulgarije zou betrokkene vervolgens per wagen naar Oostenrijk gereisd zijn waar hij een verzoek 

om internationale bescherming indiende in 2014. Betrokkene verklaarde dat hij in 2014 gedurende 

ongeveer zeven maanden in Oostenrijk in Wenen verbleef en dat zijn verzoek om internationale 

bescherming in Oostenrijk werd afgewezen omdat Oostenrijk verantwoordelijk was voor zijn verzoek om 

internationale bescherming. Vanuit Oostenrijk zou betrokkene vervolgens naar Noorwegen gereisd zijn 

waar hij eveneens een verzoek om internationale bescherming indiende. Betrokkene verklaarde dat hij 

gedurende twee maanden in Oslo verbleef en dat zijn verzoek om internationale bescherming werd 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

afgewezen in 2015. Vanuit Noorwegen zou betrokkene vervolgens naar Hongarije gereisd zijn waar hij 

zijn vingerafdrukken moest geven en een verzoek om internationale bescherming moest indienen om 

vrij te komen uit de gevangenis. Betrokkene verklaarde dat hij ongeveer twee maanden in Budapest 

verbleef en vervolgens Hongarije verliet en naar Duitsland reisde waar hij een verzoek om internationale 

bescherming indiende. Betrokkene verklaarde dat hij in gedurende ongeveer drie jaar in Duitsland 

verbleef en dat zijn verzoek om internationale bescherming in Duitsland werd afgewezen. Vanuit 

Duitsland zou betrokkene vervolgens per bus naar België gereisd zijn waar hij op 29.04.2019 zou zijn 

aangekomen. Op 30.04.2019 meldde betrokkene zich aan bij de DVZ en uitte de intentie dat hij wenste 

om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen en werd dezelfde dag in het bezit gesteld 

van een aanmeldbewijs. Op 03.05.2019 diende betrokkene effectief een verzoek in om internationale 

bescherming hetgeen door de DVZ op 03.05.2019 werd geregistreerd. Betrokkene verklaarde het 

grondgebied van de lidstaten niet te hebben verlaten. Betrokkene verklaarde dat hij nooit een paspoort 

heeft gehad en enkel een studentenkaart die in Nigeria is achtergebleven. 

Rekening houdende met de resultaten uit het Eurodacverslag van 30.04.2019 waaruit blijkt dat de 

vingerafdrukken van betrokkene door zowel de Oostenrijkse, Noorse, Hongaarse en Duitse instanties in 

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

internationale bescherming en rekening houdende met de verklaringen van betrokkene dat zijn verzoek 

in Oostenrijk werd afgewezen, dat zijn verzoek in Noorwegen werd afgewezen omdat Oostenrijk de 

verantwoordelijke lidstaat was en zijn verzoek in Duitsland eveneens werd afgewezen en hij in Hongarije 

enkel zijn vingerafdrukken heeft gegeven om vrij te komen uit de gevangenis, werd op basis van deze 

gegevens en verklaringen voor betrokkene op 21.07.2019 terugnameverzoek op basis van Verordening 

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

Parlement en de Raad van 26.06.2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 

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

dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend 

(herschikking) (verder: Dublin-III-Verordening) overgemaakt aan de Oostenrijkse, Noorse, Hongaarse en 

Duitse autoriteiten. De Noorse autoriteiten informeerden de Belgische autoriteiten op 21.06.2019 dat 

Noorwegen niet de verantwoordelijke lidstaat is aangezien de Noorse autoriteiten een overnameakkoord 

bekwamen van de Bulgaarse autoriteiten en dat Noorwegen op 16.09.2014 de Bulgaarse autoriteiten 

geïnformeerd heeft dat betrokkene met onbekende bestemming was vertrokken. De Noorse autoriteiten 

informeerden de Belgische autoriteiten eveneens dat uit het Eurodacverslag blijkt dat betrokkene een 

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in Duitsland nadat hij in Noorwegen met 

onbekende bestemming vertrok en dat Noorwegen geen terugnameverzoek heeft ontvangen van de 

Duitse autoriteiten binnen de termijn van twee maanden bepaald in artikel 23§2 van de Dublin-III-

Verordening. De Noorse autoriteiten informeerden de Belgische autoriteiten eveneens dat betrokkene in 

Noorwegen geregistreerd staat onder de gegevens van K(…) M(…), geboren op 20.05.1992 met het 

staatsburgerschap van Rwanda. De Hongaarse autoriteiten lieten de Belgische autoriteiten op 

25.06.2019 weten dat betrokkene in Hongarije op 05.02.2015 een verzoek om internationale 

bescherming heeft ingediend maar dat zijn procedure werd onderbroken op 17.07.2015 aangezien 

betrokkene verdwenen was. De Hongaarse autoriteiten informeerden de Belgische autoriteiten 

eveneens dat ze geen verzoek van Duitsland ontvangen hebben binnen de termijn van twee maanden 

bepaald in art. 23§2 van de Dublin-III-Verordening en Hongarije dus niet verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming. De Hongaarse autoriteiten stelden in hun 

weigering eveneens dat betrokkene op basis van zijn vingerafdrukken gekend is onder de gegevens van 

H(…) M(…), geboren op 17.07.1992 met het staatsburgerschap van Rwanda. De Duitse autoriteiten 

hebben op 26.06.2019 het terugnameverzoek voor betrokkene ingewilligd op basis van art. 18§1d van 

de Dublin-III-Verordening en erkennen daarmee expliciet de verantwoordelijke lidstaat te zijn voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming van betrokkene. De Duitse autoriteiten 

informeerden de Belgische autoriteiten eveneens dat betrokkene op basis van zijn vingerafdrukken in 

Duitsland geregistreerd staat onder de gegevens van K(…) M(…), geboren op 06.05.1997 te (…) met 

het staatsburgerschap van Nigeria. De Oostenrijkse autoriteiten tenslotte hebben het Belgische 

terugnameverzoek voor betrokkene niet beantwoord. Het uitblijven van een antwoord van de Oostenrijks 

autoriteiten is in deze echter irrelevant aangezien de Duitse autoriteiten op 26.06.2019 een expliciet 

terugnameakkoord hebben gegeven voor betrokkene op basis van art. 18§1d en daarmee expliciet te 

kennen geven dat Duitsland de verantwoordelijke lidstaat is voor de behandeling van het verzoek van 

betrokkene. 

Met betrekking tot het voorgaande dient bovendien het volgende te worden opgemerkt. Betrokkene 

verklaarde tijdens zijn aanmelding op 30.04.2019 dat zijn naam K(…) M(…) is en dat hij geboren is te 

(…) op (…)1999 en over het staatsburgerschap van Nigeria beschikt. Betrokkene gaf dezelfde 

gegevens op tijdens zijn persoonlijk onderhoud bij de DVZ op 20.06.2019 en bevestigde dat deze 

gegevens over zijn identiteit volledig correct zijn (DVZ, vraag 7). Betrokkene verklaarde tijdens zijn 
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persoonlijk onderhoud op de DVZ eveneens dat hij geen andere namen, voornamen, geboortedata, 

geboorteplaatsen en nationaliteiten gevoerd heeft (DVZ, vraag 3). Echter uit de antwoorden van 

Noorwegen, Hongarije en Duitsland blijkt dat betrokkene verschillende identiteitsgegevens heeft 

gebruikt in verschillende landen. Zo blijkt dat betrokkene op basis van zijn vingerafdrukken in 

Noorwegen geregistreerd staat onder de gegevens van K(…) M(…), geboren op 20.05.1992 met het 

staatsburgerschap van Rwanda, in Hongarije geregistreerd staat onder de gegevens van H(…) M(…), 

geboren op 17.07.1992 met het staatsburgerschap van Rwanda en in Duitsland geregistreerd staat 

onder de gegevens van K(…) M(…), geboren op 06.05.1997 te (…) met het staatsburgerschap van 

Nigeria. Door het gebruiken van verschillende persoonsgegevens zoals geboortedata en nationaliteiten 

in verschillende landen en het ontbreken van enig authentiek identiteitsbewijs, maakt betrokkene het de 

Belgische autoriteiten onmogelijk om zijn ware identiteit te achterhalen en wijst op het doelbewust 

trachten te misleiden van de autoriteiten die zijn verzoek om internationale bescherming registreerden. 

Betrokkene slaagt er derhalve niet in om zijn ware identiteit te bewijzen. Door het gebruiken van 

verschillende namen en leeftijden in verschillende landen ondergraaft betrokkene bovendien de 

geloofwaardigheid van het geheel van zijn verklaringen op cruciale wijze te meer daar betrokkene 

tijdens zijn gehoor op de DVZ van 20.06.2019 expliciet verklaarde dat hij geen andere namen, 

voornamen, geboortedata, geboorteplaatsen, geboortelanden of nationaliteiten heeft gevoerd (DVZ, 

vraag 3) terwijl uit de informatie vervat in de antwoorden van Noorwegen, Hongarije en Duitsland het 

tegendeel blijkt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

betrokkene zal door de Duitse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien 

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

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

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

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

en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Betrokkene brengt evenmin concrete elementen aan dat een 

terugkeer naar Duitsland een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/95/EU of op het artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Betrokkene slaagt er evenmin in 

aannemelijk te maken dat er een reëel risico bestaat dat Duitsland hem zonder meer zal repatriëren 

naar het land waarvan hij het staatsburgerschap bezit of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf 

heeft na zijn aankomst in Duitsland en vooraleer in het kader van zijn verzoek om internationale 

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

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

er redenen zijn met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling door de 

autoriteiten van de verantwoordelijke lidstaat die een verzet tegen een overdracht naar de voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat zouden kunnen 

rechtvaardigen verklaarde betrokkene dat hij niet wil terugkeren naar Oostenrijk, Hongarije, Noorwegen 

of Duitsland en dat hij in België wil blijven (DVZ, vraag 33). Gevraagd naar een algemene reden waarom 

hij niet wil terugkeren naar één van deze landen, verklaarde betrokkene dat zijn gezondheid niet toelaat 

om nog verder te reizen en dat hij door het jarenlang heen en weer reizen is afgemat en dat hij zich wel 

settelen zodat hij voor zijn gezondheid kan zorgen (DVZ, vraag 33). Met betrekking tot het voorgaande 

dient eerst het volgende te worden opgemerkt. De Duitse autoriteiten hebben op 26.06.2019 het 

Belgische terugnameverzoek voor betrokkene ingewilligd op basis van art 18§1d van de Dublin-III-

Verordening en erkennen hiermee expliciet dat Duitsland verantwoordelijk is voor de behandeling van 

het verzoek om internationale bescherming van betrokkene. Dit in overweging nemende worden de 

verklaringen van betrokkene dat hij niet wil terugkeren naar Oostenrijk, Noorwegen en Hongarije en in 

België wil blijven niet in overweging genomen aangezien een overdracht aan Oostenrijk, Noorwegen of 

Hongarije niet aan de orde is gezien het expliciete terugnameakkoord van 26.06.2019 van de Duitse 

autoriteiten. Met betrekking tot Duitsland verklaarde betrokkene dat hij niet wil terugkeren naar Duitsland 

en in België wil blijven. Gevraagd naar waarom hij bezwaar heeft, verklaarde betrokkene dat zijn 

gezondheid niet toelaat om nog verder te reizen en dat hij door het jarenlang heen en weer reizen 

afgemat is en zich wil settelen zodat hij voor zijn gezondheid kan zorgen. Met betrekking tot zijn 
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gezondheidstoestand verklaarde betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 

20.06.2019 dat hij maagproblemen heeft en pijn aan zijn vingers als gevolg van een ongeval (DVZ, 

vraag 32). Betrokkene verklaarde bij zijn aanmelding op 30.04.2019 eveneens dat hij maagkanker heeft 

(aanmeldingsformulier) en verklaarde bij de vraag waarom hij precies in België een verzoek om 

internationale bescherming wil indienen dat dit is om hij dringend medische hulp nodig heeft en daarom 

naar België kwam en dat hij deze hulp in Duitsland niet kon krijgen (DVZ, vraag 31). Vooreerst dient met 

betrekking tot de verklaringen van betrokkene bij zijn aanmelding waarbij hij stelde maagkanker te 

hebben en de verklaringen met betrekking tot zijn gezondheidstoestand tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud op de DVZ van 20.06.2019 waarbij betrokkene stelde dat hij maagproblemen heeft en pijn 

aan zijn vingers als gevolg van een ongeval het volgende te worden opgemerkt. Niettegenstaande dat 

betrokkene al sinds 30.04.2019 in België aanwezig is, is er in het administratief dossier van betrokkene 

geen enkel medisch document aanwezig dat deze verklaringen staaft. De vaststelling dat sinds zijn 

aankomst in België er in het administratief dossier van betrokkene tot op de datum van de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten geen enkel medisch document is 

aangebracht waaruit blijkt dat betrokkene aan maagkanker lijdt is gezien de ernst van deze aandoening 

op zijn minst toch wel merkwaardig te noemen. Bovendien is het merkwaardig dat betrokkene bij zijn 

aanmelding op 30.04.2019 expliciet aangaf maagkanker te hebben maar tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud op de DVZ het met betrekking tot zijn gezondheidstoestand in tegenstelling tot zijn expliciete 

verklaring bij zijn aanmelding dat hij maagkanker heeft het vervolgens tijdens zijn persoonlijk onderhoud 

te hebben over “maagproblemen” hetgeen in tegenstelling tot zijn expliciete verklaring bij zijn 

aanmelding dat hij maagkanker heeft toch wel zeer algemene beschrijving is. Met betrekking tot deze 

motieven, met name dat hij bij zijn aanmelding nog expliciet verklaarde maagkanker te hebben en 

tijdens zijn persoonlijk onderhoud over maagproblemen en problemen met zijn vingers als gevolg van 

een ongeval, dient te worden opgemerkt dat deze niet in overweging worden genomen in het kader van 

de Dublin-III-procedure. Deze doen namelijk geen afbreuk aan het gegeven dat Duitsland de 

verantwoordelijke lidstaat is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming van 

betrokkene. Er zijn in het administratief dossier van betrokkene dan ook geen concrete elementen 

aanwezig waaruit blijkt dat betrokkene zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

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

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

terug, in casu Duitsland. Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van 

terugname, in casu Duitsland, een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/EU/95, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Er wordt evenmin 

aannemelijk gemaakt dat betrokkene niet op medische verzorging kan rekenen in Duitsland indien dit 

nodig zou zijn. Er zijn in het administratief dossier van betrokkene geen concrete elementen of bewijzen 

aanwezig dat betrokkene niet in staat zou zijn om te reizen omwille van medische redenen en er dient 

verder te worden opgemerkt dat het niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in 

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

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

verkrijgen indien nodig. Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een overdracht naar het land van 

overname, in casu Duitsland, een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/EU/95, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarnaast dient te worden 

opgemerkt dat de Duitse autoriteiten indien nodig, volgens de bepalingen van artikel 32 van de Dublin-

III-Verordening en middels het standaard medisch formulier indien nodig tot in detail zullen kunnen 

worden geïnformeerd over eventuele behandelingen, medicijnen of bijkomende maatregelen. Bijgevolg 

is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van terugname, in casu Duitsland, een 

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

voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op basis van de verklaringen van betrokkene en de elementen 

aanwezig in het administratieve dossier van betrokkene kan er dan ook niet besloten worden dat er in 

het geval van betrokkene sprake is van specifieke noden of extreme kwetsbaarheid. Tot slot wensen we 

te benadrukken dat het EHRM reeds oordeelde dat artikel 3 van het EVRM een verdragsluitende staat 

in beginsel niet verplicht om een persoon niet te verwijderen of uit te zetten wanneer deze in staat is te 

reizen en voor zover in dat verband de nodige maatregelen worden genomen die passend zijn en aan 

de toestand van de betrokkene aangepast (cfr. arresten van het EHRM van 4 juli 2006, Karim tegen 

Zweden, §2 en 30 april 2013, Kochieva e.a. tegen Zweden, § 35). Er dient benadruk te worden dat de 

Dublin-III-Verordening 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. Verder verwijzen we in dit verband ook naar recente rechtspraak van het EHRM waarin 

bevestigd wordt dat de overdracht van volwassen alleenstaande verzoekers, ongeacht of ze mannelijk 

dan wel vrouwelijk zijn, inclusief die verzoekers die medische behandeling nodig hebben maar niet 
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kritisch ziek zijn, geen aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 oktober 

2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en Italië). Het wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt dat 

betrokkene op materieel, fysiek of psychologisch vlak dermate specifieke noden heeft dat er sprake is 

van een uitgesproken kwetsbaarheid die noopt tot bijkomende concrete en individuele waarborgen 

betreffende de omstandigheden waarin de betrokkene in Duitsland zal worden opgevangen. Verder 

benadrukken we ook dat betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud door de DVZ van 20.06.2019 

weliswaar stelde dat hij zich die dag niet zo goed voelde maar dat hij het persoonlijk onderhoud wel kon 

hebben maar verder tevens stelde dat er volgens hem geen bepaalde elementen of omstandigheden 

zijn die zijn deelname aan de procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming kunnen 

bemoeilijken. Vervolgens werd dan ook op basis van artikel 48/9, §1 en §4 van de wet van 15 december 

1980 door onze diensten vastgesteld dat betrokkene geen procedurele noden heeft. Zoals reeds werd 

aangehaald blijkt uit de verklaringen van betrokkene en de elementen aanwezig in het administratieve 

dossier van betrokkene kan er dan ook niet besloten worden dat er in het geval van betrokkene sprake 

is van specifieke noden of extreme kwetsbaarheid. Wat betreft de specifieke reden die betrokkene opgaf 

om in België een verzoek om internationale bescherming in te dienen, met name omdat hij dringend 

medische hulp nodig zou hebben en dat hij daarom naar België kwam en deze hulp in Duitsland niet kon 

krijgen, dient zoals hogerop reeds werd uiteengezet te worden vastgesteld dat er niettegenstaande deze 

verklaringen van betrokkene er in het administratief dossier van betrokkene geen enkel medisch 

document aanwezig dat deze verklaringen staaft. Betrokkene heeft tot op de datum van deze beslissing 

ook geen enkel medisch document aangebracht dat hij effectief dringend medische hulp nodig zou 

hebben of omwille van welke redenen dit dan het geval zou zijn hetgeen op zijn minst merkwaardig te 

noemen is. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de procedure tot het verkrijgen van internationale 

bescherming in België dient om bescherming te bieden aan mensen die hun land omwille van een 

gegronde vrees voor vervolging, zoals omschreven in de Vluchtelingenconventie van Genève, zijn 

ontvlucht en dit omwille van één van de motieven van de Vluchtelingenconventie of om mensen 

bescherming te bieden die in hun land van herkomst een reëel risico lopen op ernstige schade zoals 

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Een verzoek om internationale bescherming 

indienen omdat men bepaalde medische hulp wil krijgen valt echter buiten het toepassingsgebied van 

de procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming en is een manifest misbruik van de 

procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming. Betrokkene verklaarde verder dat hij naar 

geen enkel ander land zal terugkeren en dat hij ziek is en er genoeg van heeft en hij asiel wil vragen en 

zich kunnen settelen en dat Dublin niet zijn plan is en dat hij wil weten hoe zijn leven zal zijn (DVZ, 

vraag 35). Met betrekking tot deze verklaringen dient te worden opgemerkt dat betrokkene duidelijk te 

kennen geeft, dat hij enkel een beslissing wil aanvaarden die hem goed uitkomt en dus in casu een 

behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming in België nadat hij reeds in meerdere 

lidstaten een verzoek heeft ingediend zoals duidelijk wordt weergegeven in het Eurodacverslag van 

30.04.2019. Met betrekking tot het voorgaande dient te worden opgemerkt dat het volgen van 

betrokkene in diens keuze van het land waar hij een verzoek om internationale bescherming wil 

indienen, zou neerkomen op het ontkennen van het objectief dat Europa voor ogen heeft in haar Dublin-

II-Verordening waarbij de criteria en de mechanismen worden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming en om een 

vrije keuze van de verzoeker om internationale bescherming uit te sluiten. De loutere persoonlijke 

appreciatie van een Lidstaat door de betrokkene kan dan ook geen grond zijn voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule. De Belgische asielinstantie zal dan ook onder geen enkel beding voldoen 

aan de wil van betrokkene om zijn verzoek om internationale bescherming in België te behandelen. 

Verder dient te worden opgemerkt dat het indienen van een verzoek om internationale bescherming 

bovendien niet automatisch impliceert dat men een gunstige beslissing ontvangt in de vorm van een 

verblijfstitel. Dat men na een eventuele afwijzing van een asielaanvraag op zeker moment het voorwerp 

kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel en eventueel een bijhorende maatregel van bewaring, 

betekent bovendien niet automatisch een inbreuk op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM) en toont evenmin automatisch aan dat de Duitse autoriteiten de 

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

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

2013/32/EU en 2013/33/EU, niet zouden respecteren. Het feit dat betrokkene zijn verzoek om 

internationale bescherming werd afgewezen betekend niet automatisch dat er sprake is van een “niet 

correctie of onmenselijke behandeling” of een automatische inbreuk op de bovenstaande internationale 

en Europese regelgeving. Betrokkene brengt met betrekking tot de overdracht naar Duitsland dan ook 

geen concrete gegevens aan die zouden kunnen wijzen op een eventuele schending van art. 3 van het 

EVRM. Een loutere vrees daarvoor volstaat dus geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen 

persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat hij ernstige redenen 

heeft om te vermoeden dat hij in Duitsland een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een 
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behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM. Wat betreft de verklaringen van betrokkene dat zijn 

gezondheid hem niet toe laat om nog te reizen (DVZ, vraag 33), dient te worden opgemerkt dat 

betrokkene dit louter poneert maar hiervan niet het minste begin van bewijs van aanbrengt. Wat betreft 

de verklaringen van betrokkene dat hij door het jarenlange heen en weer reizen afgemat is, dient tot slot 

te worden opgemerkt dat het betrokkene en enkel en alleen betrokkene zelf is die beslist heeft om heen 

en weer te reizen tussen lidstaten en er verzoeken om internationale bescherming in te dienen. Dat hij 

hiervan zoals hij zelf stelt afgemat is, is de verantwoordelijkheid van betrokkene en enkel en alleen van 

betrokkene. De Belgische asielinstantie zal dan ook onder geen enkel beding voldoen aan de wil van 

betrokkene om zijn verzoek om internationale bescherming in België te behandelen. Er dient dan ook te 

worden opgemerkt dat het geheel van redenen die betrokkene aanhaalt om zich te verzetten tegen een 

overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek om 

internationale bescherming, met name Duitsland, dan ook niet als gerechtvaardigd beschouwd kunnen 

worden. Wat bovendien een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende 

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

Duitsland dient te worden opgemerkt dat er op basis van een grondige analyse van toonaangevende 

rapporten van gezaghebbende organisaties met betrekking tot de situatie in Duitsland wat betreft een 

mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van art. 3 van 

het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Duitsland (Michael Kalkmann,“National Country 

Report Germany”, AIDA – Asylum Information Database, last updated 16.04.2019 te consulteren op 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany ; Amnesty International, “Amnesty International 

Report 2016/17 The State of the World’s Human Rights: Germany”, publicatie 2017; te consulteren op 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4800/2017/en/ via download PDF; Amnesty International, 

“Amnesty International Report 2017/18: The State of the World’s Human Rights: Germany”, publicatie 

2018 te consulteren op https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/6700/2018/en/ via download PDF; 

Bureau of Democray, Human Rights and Labor, “Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - 

Germany”, US Department of State, publicatie 03.03.2017 te consulteren op 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265424; Bureau of 

Democray, Human Rights and Labor, “Country Reports on Human Rights Practices for 2017 - 

Germany”,US Department of State, publicatie 20.04.2018 te consulteren op 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277169) blijkt dat men 

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

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

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

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

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

bescherming is of zou zijn. In de aangehaalde rapporten van deze toonaangevende en gezaghebbende 

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

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

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming 

in Duitsland dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale 

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

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

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

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

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming 

in Duitsland dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale 

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

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

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

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

transfereren naar Duitsland omwille van structurele tekortkomingen in het Duitse systeem van de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen waardoor 

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

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

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

situatie waarbij er in Duitsland momenteel een instroom is van kandidaat-vluchtelingen en economische 

migranten ten gevolgde de politieke gebeurtenissen die plaatsgrepen en plaatsgrijpen in Noord-Afrika 

en het Midden-Oosten dient echter te worden opgemerkt dat dit niet automatisch betekend dat 

betrokkene na zijn overdracht aan de Duitse autoriteiten blootgesteld zal worden aan een onmenselijke 

of vernederende behandeling en/of dat zijn verzoek om internationale bescherming niet met de nodige 

aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. Er zijn evenmin recente objectieve publicaties van 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

toonaangevende en gezaghebbende organisaties voorhanden waaruit blijkt dat de procedure tot het 

bekomen van internationale bescherming, opvang, gezondheidszorg en juridische bijstand in de Duitse 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en opvangmodaliteiten door de instroom van 

verzoekers om internationale bescherming in zijn geheel niet meer beschikbaar zijn noch dat eventuele 

tekortkomingen stelselmatig zijn. Wat betreft eventuele elementen van racisme, dient bovendien te 

worden opgemerkt dat geen enkele lidstaat volledig vrij is van discriminatie, xenofobie en 

onverdraagzaamheid. Dit impliceert echter niet automatisch dat wat betreft de behandeling van 

verzoeker om internationale bescherming en de opvang en begeleiding van verzoekers om 

internationale bescherming dat personen, die aan Duitsland worden overgedragen onder de bepalingen 

van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden onderworpen aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen. Wat betreft de publicaties in analoge en digitale media met betrekking tot 

de verhoogde instroom van kandidaat-vluchtelingen en economische migranten in Duitsland en de 

organisatorische problemen die daar mee gepaard zouden gaan, dient echter te worden opgemerkt dat 

deze publicaties niet zonder meer als objectief en accuraat kunnen worden beschouwd. Het gegeven 

dat eender welk analoog of digitaal medium een artikel publiceert, bewijst immers niet de correctheid en 

objectiviteit van de erin vermeldde feiten. De in analoge en digitale media gepubliceerde berichten en 

(politieke) meningen zijn dan ook wat ze zijn: publicaties waar geen objectieve bewijswaarde aan kan 

worden toegekend en dit in tegenstelling tot de rapporten van toonaangevende gezaghebbende 

nationale en internationale organisaties. Verder dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van 

de Europese Unie op 21 december 2011 in de gevoegde zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of 

State for the Home Department en C-493/10, M.E. en andere versus Refugee Applications 

Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform onder meer stelde dat het niet in 

overeenstemming zou zijn met de doelstellingen en het systeem van de Dublin-Verordening indien de 

geringste schending van de richtlijnen 2013/33/EU , 2011/95/EU en 2013/32/EU zou volstaan om de 

overdracht van een verzoeker om internationale bescherming aan de normaal gesproken bevoegde 

lidstaat te verhinderen. Door het vermoeden te vestigen dat de grondrechten van de verzoeker om 

internationale bescherming er zullen worden geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal gesproken 

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

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

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

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

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

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

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

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

afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2013/33/EU, 2011/95/EU of 2013/32/EU door de bevoegde 

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

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

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

bevoegde Lidstaat te bepalen een extra uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duitsland te kort schieten of structurele tekortkoming vertoont waardoor verzoekers om internationale 

bescherming die aan een Lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld 

zouden worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie. Op basis van een analyse van deze rapporten, waarvan een kopie in bijlage aan het 
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administratief dossier van betrokkene wordt toegevoegd en de door betrokkene aangehaalde 

verklaringen, kan er dan ook geen intentionele bedreiging, uitgaande van de Duitse autoriteiten, op zijn 

leven, vrijheid of fysieke integriteit worden vastgesteld. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken 

dat er zich in zijn zaak feiten en omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van 

eerbiediging door de verdragspartijen van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 van het EVRM worden 

weerlegd. Hiervan is sprake als de verzoeker om internationale bescherming aannemelijk maakt dat in 

de procedure tot het bekomen van internationale bescherming van de verantwoordelijke lidstaat ten 

aanzien van de verzoeker om internationale bescherming niet zal worden onderzocht en vastgesteld of 

er sprake is van een schending van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 van het EVRM, hetgeen hier 

niet het geval is. Een loutere vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens 

geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene 

moet dus kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Duitsland een 

reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM.. 

Betrokkene toont evenmin op geen enkel moment aan op welke wijze de situatie in Duitsland er toe zal 

leiden dat hij gerepatrieerd zal worden naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te 

bezitten of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een 

reden is om aan te nemen dat er een risico bestaat dat de Duitse autoriteiten hem zouden repatriëren 

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

gewoonlijk verblijf heeft vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft. De Duitse 

autoriteiten zullen bovendien tenminste zeven (07) werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden 

van de overdracht van betrokkene zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. 

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

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

DVZ van 22.08.2019 dat dit is omdat hij bescherming wil krijgen en een menswaardig bestaan wil 

kunnen leiden en dat hij in de andere landen geen kans kreeg (DVZ, vraag 31). Met betrekking tot deze 

opgegeven redenen dient te worden opgemerkt dat het indienen van een verzoek om internationale 

bescherming niet automatisch impliceert dat men een gunstige beslissing ontvangt in de vorm van een 

verblijfstitel. Dat men na een eventuele afwijzing van een verzoek om internationale bescherming op 

zeker moment het voorwerp kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel en eventueel een bijhorende 

maatregel van bewaring, betekent bovendien niet automatisch een inbreuk op het artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en toont evenmin automatisch aan dat de 

Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de procedure tot het verkrijgen van internationale 

bescherming en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming 

behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU, 2013/32/EU en 2013/33/EU, 

niet zouden respecteren. Het loutere feit dat betrokkene zijn verzoek om internationale bescherming in 

werd afgewezen betekend niet automatisch dat er sprake is van een “niet correctie of onmenselijke 

behandeling” of een automatische inbreuk op de bovenstaande internationale en Europese regelgeving. 

Betrokkene brengt met betrekking tot de overdracht naar Duitsland dan ook geen concrete gegevens 

aan die zouden kunnen wijzen op een eventuele schending van art. 3 van het EVRM. Een loutere vrees 

daarvoor volstaat dus geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van 

betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat 

hij in Duitsland een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met 

art. 3 van de EVRM. Verder dient te worden opgemerkt dat het volgen van betrokkene in diens keuze 

van het land waar hij een verzoek om internationale bescherming wil indienen nadat zijn verzoek in een 

andere lidstaat is afgewezen, zou neerkomen op het ontkennen van het objectief dat Europa voor ogen 

heeft in haar Dublin-II-Verordening waarbij de criteria en de mechanismen worden vastgelegd om te 

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

bescherming en om een vrije keuze van de verzoeker om internationale bescherming uit te sluiten. De 

loutere persoonlijke appreciatie van een Lidstaat door de betrokkene kan dan ook geen grond zijn voor 

de toepassing van de soevereiniteitsclausule. De Belgische asielinstantie zal dan ook onder geen enkel 

beding voldoen aan de wil van betrokkene om zijn asielaanvraag in België te behandelen 

 

Met betrekking tot familieleden in België of Europa dient vooreerst te worden opgemerkt betrokkene 

meerderjarig is. Betrokkene verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de DVZ van 20.06.2019 dat 

hij geen familieleden in België of Europa heeft. 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. 

 

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

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

art. 16 of art. 17 van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
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26.06.2013. België is dan ook niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming die aan Duitsland toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 

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

vreemdelingen en op basis van art 18§1d van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 26.06.2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 

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

dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend 

(herschikking). Betrokkene is eveneens niet in het bezit van de in art. 2 van de Vreemdelingenwet van 

15.12.1980 bedoelde binnenkomstdocumenten. Bijgevolg moet betrokkene het grondgebied van België 

verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij 

hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) 

dagen en dient hij zich aan te bieden bij de bevoegde Duitse autoriteiten op de luchthaven van München 

(MUC) waarna betrokkene zich dient aan te bieden in het EAE Bamberg gelegen te Erlenweg 4, 96050 

Bamberg(4).” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 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. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringend karakter 

 

In casu bevindt verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 of artikel 74/9 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) met het oog op overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat. Hij wordt thans immers vastgehouden op grond van artikel 51/5, § 4, derde lid 

van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering vermoed. 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt door verweerder niet betwist. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

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 

nietigverklaring van de bestreden beslissing en a fortiori de schorsing ervan. 

 

Verzoeker voert in zijn eerste middel de schending aan van artikel 51/5, § 4 en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 71/3, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

Vreemdelingenbesluit). 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“1. Een bevel om het grondgebied te verlaten omvat een ‘beslissing tot verwijdering’ in de zin van 

artikel 1, § 1, 6° van de Vreemdelingenwet, zijnde “de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van 

een vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”. Deze laatste bepaling vormt een 

omzetting van artikelen 3 en 6, lid 1 van de Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 

e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53-1825/001, 6-7, 33-34). 
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De bestreden beslissing legt aan verzoeker een bevel op om het grondgebied te verlaten, hetgeen in de 

bestreden beslissing als volgt wordt omschreven (stuk 1): 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

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

Duitse autoriteiten op de luchthaven van München (MUC) waarna betrokkene zich dient aan te bieden in 

het EAE Bamberg gelegen te Erlenweg 4, 96050 Bamberg”. 

 

Hieruit blijkt dat verzoeker derhalve niet enkel verplicht wordt om het grondgebied van België te 

verlaten, maar tevens het grondgebied van de lidstaten die het Schengenacquis ten volle toepassen. 

 

Artikel 51/5, §4, eerste lid Vreemdelingenwet stelt echter als volgt: “Wanneer de verzoeker om 

internationale bescherming aan de verantwoordelijke lidstaat overgedragen dient te worden, weigert de 

minister of zijn gemachtigde hem de binnenkomst of het verblijf in het Rijk en gelast hem zich vóór een 

bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze staat aan te melden” (eigen accentuering).  

 

De gemachtigde handelt vervolgens overeenkomstig artikel 71/3, § 3 van het Koninklijk Besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (het “Vreemdelingenbesluit”). Artikel 71/3, § 3 van het Vreemdelingenbesluit luidt als 

volgt: “Wanneer de asielzoeker overgedragen moet worden aan de verantwoordelijke Staat en hem het 

verblijf in het Rijk geweigerd werd, ontvangt hij een bevel om het grondgebied te verlaten en wordt hij in 

het bezit gesteld van een doorlaatbewijs overeenkomstig het model van bijlage 10bis of bijlage 10ter. De 

beslissing tot weigering van verblijf wordt ter kennis gebracht door middel van een document 

overeenkomstig bijlage 26quater.” (eigen accentuering). 

 

Beide bepalingen bieden derhalve enkel de (mogelijke) grondslag om de binnenkomst of het verblijf te 

weigeren en een bevel om het grondgebied te verlaten op te leggen voor het Rijk. Deze bepalingen 

bieden bijgevolg enkel de grondslag tot het opleggen van een beslissing (tot weigering van de 

binnenkomst of het verblijf en een bevel om het grondgebied te verlaten) voor het Belgische 

grondgebied. 

 

Verzoeker wordt in de bestreden beslissing echter verplicht om niet alleen het grondgebied van België 

te verlaten, maar tevens het grondgebied van de lidstaten die het Schengenacquis ten volle toepassen. 

 

De situatie waarbij een werking van een dergelijk besluit niet beperkt is tot België en een draagwijdte 

heeft die geldt voor alle lidstaten die het Schengenacquis toepassen “tenzij hij beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven”, zoals in de bestreden beslissing, vindt 

geen wettelijke grondslag in artikel 51/5, §4, eerste lid Vreemdelingenwet of artikel 71/3, § 3 

Vreemdelingenbesluit, noch in het Unierecht. 

 

Een schending dringt zich derhalve op van artikel 51/5, §4, eerste lid Vreemdelingenwet en artikel 71/3, 

§ 3 Vreemdelingenbesluit.” 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker niet toelicht op welke wijze artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet door de bestreden beslissing wordt geschonden. Dit onderdeel van het eerste middel 

is prima facie onontvankelijk. 

 

Anders dan verzoeker voorhoudt, ligt in casu geen klassiek “bevel om het grondgebied te verlaten” voor. 

Ondanks een deel van de titel van de bestreden beslissing, ligt thans onmiskenbaar een 

overdrachtsbesluit voor, gestoeld op de Dublin III-verordening en artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet 

met het oog op een overdracht naar Duitsland. Er ligt geen terugkeerbesluit voor gestoeld op de Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Er ligt immers 

geen bevel om het grondgebied te verlaten - genomen op grond van artikel 7, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet - voor dat moet worden aanzien als de uitvoering in intern recht van de artikelen 3, 6 

en 7 van de Terugkeerrichtlijn. Een bevel om het grondgebied te verlaten is een terugkeerbesluit in de 

zin van de Terugkeerrichtlijn. Een “terugkeerbesluit” is volgens artikel 3.4 van de Terugkeerrichtlijn de 

administratieve of rechterlijke beslissing of handeling waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een 
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onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een terugkeerverplichting 

wordt opgelegd of vastgesteld. 

Volgens artikel 3.3 van de Terugkeerrichtlijn is “terugkeer” het proces waarbij een onderdaan van een 

derde land, vrijwillig gevolg gevend aan een terugkeerverplichting of gedwongen, terugkeert naar zijn 

land van herkomst, of een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale 

overnameovereenkomsten of andere regelingen, of een ander derde land waarnaar de betrokken 

onderdaan van een derde land besluit vrijwillig terug te keren en waar deze wordt toegelaten. Deze 

bepaling werd eveneens omgezet in artikel 1, 5° iuncto artikel 1, 6° van de Vreemdelingenwet. Thans 

wordt evenwel niet verwacht van verzoeker dat hij terugkeert naar Nigeria of een ander derde land. 

Overdrachten naar lidstaten die vallen onder het toepassingsgebied van de Dublin III-verordening zijn 

uitgesloten van het toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn (RvV verenigde kamers 8 maart 2018, 

nr. 200 933; RvV verenigde kamers 9 maart 2018, nrs. 200 976 en 200 977).  

 

Er kan prima facie niet redelijkerwijs worden betwist dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde de overdracht van verzoeker beoogt aan Duitsland. De gemachtigde bepaalt concreet dat 

verzoeker het grondgebied van België moet verlaten en dat verzoeker zich dient aan te bieden bij de 

bevoegde Duitse instanties op de luchthaven van München waarna hij zich dient aan te bieden in het 

EAE Bamberg gelegen te Erlenweg 4, 96050 Bamberg. Het feit dat de bestreden beslissing ook stelt dat 

verzoeker “het grondgebied van de staten die het Schengenaquis ten volle toepassen [moet verlaten], 

tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven”, doet hieraan 

geen afbreuk. De Raad beschouwt dit als overtollige motieven. 

 

Conform artikel 51/5, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet en overeenkomstig artikel 71/3, § 3 van 

het Vreemdelingenbesluit wordt verzoeker verzocht het grondgebied van België te verlaten en zich aan 

te melden bij de Duitse autoriteiten. Een redenering die gestoeld is op de Terugkeerrichtlijn kan niet 

worden aangenomen. Er kan niet redelijkerwijs betwist worden dat verzoeker niet geacht wordt het 

grondgebied van Duitsland te verlaten.  

 

Een schending van artikel 51/5, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet of van artikel 71/3 van het 

Vreemdelingenbesluit blijkt prima facie niet. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM, van artikel 4 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van artikel 51/5 van 

de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel:  

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“1. Verzoeker merkt op dit de gemachtigde onzorgvuldig handelt door op onzorgvuldige wijze met zijn 

persoonlijke situatie rekening te houden bij het opleggen van het besluit tot overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat en de beslissing tot terugleiding naar de grens van de verantwoordelijke 

lidstaat. 

 

Door de verwerende partij werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse autoriteiten op grond van 

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

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

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

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

verordening),  

 

Op 26 juni 2019 aanvaardden de Duitse asielinstanties de terugname van verzoeker, op grond van 

artikel 18.1(d) van de Dublin III-verordening. 

 

Artikel 18.1, d van de Dublin III-verordening stelt als volgt: “De verantwoordelijke lidstaat is verplicht: (…) 

een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen en die een verzoek 

heeft ingediend in een andere lidstaat 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”. 

 

Derhalve gaf Duitsland aan dat het verzoek tot internationale bescherming van verzoeker zou zijn 

afgewezen – op basis waarvan toepassing werd gemaakt van artikel 18.1, d van de Dublin III-
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verordening. Door verzoeker werd ook verklaard dat zijn aanvraag werd afgewezen in Duitsland. 

Verzoeker riskeert hierdoor, gelet op de afwijzing, bij een overdracht naar Duitsland te worden 

gerepatrieerd naar Nigeria. 

 

2. Door de gemachtigde wordt kennelijk geen rekening gehouden met deze situatie.  

 

Er wordt niet onderzocht door de gemachtigde of verzoeker, gelet op de afwijzing van zijn verzoek tot 

internationale bescherming, het verzoek tot internationale bescherming van verzoeker in België nog 

verder zal worden onderzocht in Duitsland, dan wel of verzoeker de gelegenheid zal hebben een nieuw 

verzoek tot internationale bescherming in te dienen in Duitsland. 

 

Het feit dat de Duitse instanties het beschermingsverzoek van verzoeker reeds hebben geweigerd, 

impliceert op zich niet dat België zou moeten verantwoordelijk worden geacht voor de behandeling van 

zijn beschermingsverzoek. Maar het kwam de gemachtigde wel toe die weigeringsbeslissing in 

overweging te nemen en bijgevolg de situatie van verzoeker te onderzoeken vanuit het perspectief van 

een persoon die wordt overgedragen aan Duitsland na de weigering van zijn beschermingsverzoek. 

 

Het komt aan de gemachtigde toe om grondig te onderzoeken wat de situatie is voor 

Dublinterugkeerders die naar Duitsland worden overgedragen terwijl hun eerder beschermingsverzoek 

reeds werd afgewezen.  

 

Verzoeker heeft hier des temeer belang bij, nu niet zonder meer kan aangenomen worden dat door 

Duitsland geen onderscheid wordt gemaakt tussen personen die wel of geen beschermingsprocedure 

hangende hadden op het ogenblik dat ze Duitsland hebben verlaten. 

 

Een zorgvuldig onderzoek door de gemachtigde ontbreekt. 

 

3. Het komt de gemachtigde toe om zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken of er fundamentele 

tekortkomingen zijn met betrekking tot procedures inzake internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen in het licht van een eventueel reëel risico op een schending van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het Handvest, en dit rekening houdend met de algemene situatie en met de 

omstandigheden eigen aan zijn geval. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde dit niet heeft 

onderzocht vanuit het perspectief van een verzoeker die een afgewezen beschermingsverzoek heeft in 

Duitsland.  

 

Minstens had de gemachtigde hierover dienen te motiveren, gelet op de formele motiveringsverplichting. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van 

de beslissing en ervoor te zorgen dat de juridische en feitelijke aspecten van het dossier deugdelijk 

geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 

1 februari 2013, nr. 222.344, Vekemans). 

 

De gemachtigde handelt hierom onzorgvuldig en in strijd met artikel 3 EVRM en artikel 4 Handvest door 

met bovenvermelde elementen geen rekening te houden in de besteden beslissing van 19 september 

2019.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

46390/10, Auad v. Bulgarije, § 96).  

  

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

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

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

vertrouwensbeginsel (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel 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 verzoeker van 

internationale bescherming bij verwijdering of overdracht 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). Ook het Hof van Justitie onderschrijft het belang van het wederzijds 

vertrouwensbeginsel maar heeft ook benadrukt dat de overdracht van verzoekers van internationale 

bescherming in het kader van het Dublinsysteem in bepaalde omstandigheden onverenigbaar kan zijn 

met het verbod van artikel 4 van het Handvest.  

 

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

in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat 

een verzoeker van internationale bescherming een ernstig risico op onmenselijke of vernederende 

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

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

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

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

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

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

 

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

overdracht aangezochte lidstaat een procedure tot internationale bescherming hanteert waarin 

voldoende waarborgen zijn voorzien om te voorkomen dat een verzoeker van internationale 

bescherming, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, wordt verwijderd naar zijn land van herkomst 

zonder een beoordeling in het licht van artikel 3 van het EVRM van de risico’s waaraan hij aldaar kan 

worden blootgesteld (EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 342).  

 

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

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

verzoeker naar de verantwoordelijke lidstaat te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene 

situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan zijn geval (zie EHRM 11 oktober 2011, 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rechtstreeks of onrechtstreeks zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke 

behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 

mei 2005, nr. 144.754).  

  

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

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

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

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

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

nemen van een verwijderings- of overdrachtsbeslissing, 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).  
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Wat het onderzoek naar de persoonlijke situatie betreft, oordeelde het Hof van Justitie in een arrest van 

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

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

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

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

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

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

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

 

Verzoeker meent dat de gemachtigde geen zorgvuldig onderzoek heeft gedaan van de situatie van 

Dublinterugkeerders die naar Duitsland worden overgedragen terwijl hun eerder beschermingsverzoek 

werd afgewezen. Hierdoor heeft de gemachtigde niet met zijn persoonlijke situatie rekening gehouden 

bij het opleggen van het overdrachtsbesluit. Hij doelt hiermee specifiek op het feit dat de Duitse 

autoriteiten het terugnameverzoek hebben aanvaard op grond van artikel 18,1, d van de Dublin III-

verordening en hij dus een verzoeker is wiens beschermingsverzoek in Duitsland reeds is afgewezen. 

Hij heeft hier belang bij nu niet kan aangenomen worden dat door Duitsland geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen personen die wel of geen beschermingsprocedure hangende hadden op het ogenblik 

dat ze Duitsland hebben verlaten. Volgens verzoeker heeft de gemachtigde geen nauwkeurig onderzoek 

gedaan vanuit het perspectief van een verzoeker die een afgewezen beschermingsverzoek heeft in 

Duitsland, minstens had de gemachtigde hierover moeten motiveren gezien de formele 

motiveringsverplichting. 

 

De Raad kan prima facie dit betoog in casu niet volgen. De gemachtigde is er in casu correct van 

uitgegaan dat verzoeker moet beschouwd worden als een verzoeker wiens beschermingsverzoek in 

Duitsland reeds is afgewezen, aangezien uitdrukkelijk verwezen wordt naar het feit dat het 

terugnameverzoek werd aanvaard op grond van artikel 18, 1, d van de Dublin III-verordening. De 

gemachtigde heeft hierover ook uitdrukkelijk gemotiveerd zoals blijkt uit:  

 

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

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

DVZ van 22.08.2019 dat dit is omdat hij bescherming wil krijgen en een menswaardig bestaan wil 

kunnen leiden en dat hij in de andere landen geen kans kreeg (DVZ, vraag 31). Met betrekking tot deze 

opgegeven redenen dient te worden opgemerkt dat het indienen van een verzoek om internationale 

bescherming niet automatisch impliceert dat men een gunstige beslissing ontvangt in de vorm van een 

verblijfstitel. Dat men na een eventuele afwijzing van een verzoek om internationale bescherming op 

zeker moment het voorwerp kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel en eventueel een bijhorende 

maatregel van bewaring, betekent bovendien niet automatisch een inbreuk op het artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en toont evenmin automatisch aan dat de 

Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de procedure tot het verkrijgen van internationale 

bescherming en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming 

behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU, 2013/32/EU en 2013/33/EU, 

niet zouden respecteren. Het loutere feit dat betrokkene zijn verzoek om internationale bescherming in 

werd afgewezen betekend niet automatisch dat er sprake is van een “niet correctie of onmenselijke 

behandeling” of een automatische inbreuk op de bovenstaande internationale en Europese regelgeving. 

Betrokkene brengt met betrekking tot de overdracht naar Duitsland dan ook geen concrete gegevens 

aan die zouden kunnen wijzen op een eventuele schending van art. 3 van het EVRM. Een loutere vrees 

daarvoor volstaat dus geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van 

betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat 

hij in Duitsland een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met 

art. 3 van de EVRM. (eigen onderlijnen)” 

 

Hieruit blijkt prima facie een onderzoek vanuit het juiste perspectief, met name naar de situatie van 

verzoeker in geval van overdracht naar Duitsland nadat een eerder beschermingsverzoek werd 

afgewezen. 

 

Daarnaast herhaalt de Raad zoals hoger gesteld dat het aan verzoeker toekomt om een begin van 

bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat hij bij overdracht naar 

Duitsland rechtstreeks of onrechtstreeks zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke 

behandeling. Verzoeker heeft prima facie niet de minste moeite gedaan om een begin van bewijs te 

leveren op basis van een betrouwbaar rapport dat hij in geval van overdracht naar Duitsland 
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rechtstreeks of onrechtstreeks zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke 

behandeling. De gemachtigde heeft op zijn beurt wel verwezen naar verscheidene rapporten, waaronder 

het recente AIDA-rapport om te stellen dat hieruit niet kan afgeleid worden dat verzoeker in geval van 

overdracht naar Duitsland een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling in de 

zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. Verzoeker komt in zijn verzoekschrift ook 

niet terug op zijn persoonlijke motieven, zoals bv. de medische, waarom hij niet kan overgedragen 

worden aan Duitsland. 

 

De Raad gaat dan ook uit van een gedeelde zorgvuldigheidsplicht waarbij het niet enkel toekomt aan de 

gemachtigde om een zorgvuldig onderzoek te doen naar de gevolgen van een overdracht, maar 

eveneens aan de verzoeker om een begin van bewijs voor te leggen dat de gemachtigde wat betreft 

Duitsland niet kan terugvallen op het interstatelijk vertrouwensbeginsel wat betreft de algemene situatie 

of dat er individuele elementen zijn die de overdracht in de weg staan.  

 

Ten overvloede blijkt uit dit AIDA-rapport op p. 40-41 dat specifiek de situatie van Dublinterugkeerders 

wordt besproken waarbij wordt gesteld:  

 

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

or facing any other problems after having been transferred to Germany. There is no uniform procedure 

for the reception and further treatment of Dublin returnees. If they had already applied for asylum in 

Germany, they are usually obliges to return to the region to which they had been assigned during the 

former asylum procedure in Germany. If their application had already been rejected by a final decision, it 

is possible for them to be placed in pre-removal detention upon return to Germany.”  

 

Deze informatie is bijgevolg in lijn met de motieven van de gemachtigde met name dat het indienen van 

een verzoek om internationale bescherming niet automatisch impliceert dat men een gunstige beslissing 

ontvangt in de vorm van een verblijfstitel. Dat men na een eventuele afwijzing van een verzoek om 

internationale bescherming op zeker moment het voorwerp kan uitmaken van een 

verwijderingsmaatregel en eventueel een bijhorende maatregel van bewaring, betekent bovendien niet 

automatisch een inbreuk op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 

en toont evenmin automatisch aan dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de procedure 

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

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

2013/32/EU en 2013/33/EU, niet zouden respecteren.  

 

Dit houdt evenwel niet in dat verzoeker niet de mogelijkheid zou krijgen een nieuw 

beschermingsverzoek in te dienen, althans het tegenovergestelde kan niet blijken uit het hoofdstuk 

aangaande de volgende verzoeken van p. 55-57 van het voormelde AIDA-rapport, waarop de 

gemachtigde zich steunt en waarnaar hij ook verwijst. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de formele motiveringsplicht, van artikel 51/5 van 

de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest kan prima facie niet 

worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

In zijn derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 51/5, § 4 en artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 71/3, § 3 van het Vreemdelingenbesluit en van de artikelen 2 en 3 van de 

wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Hij licht zijn derde middel toe als volgt: 

 

 

“1. De verzoekende partij merkt op dat verzoeker een termijn van tien dagen verkreeg om aan de 

bestreden beslissing uitvoering te geven en zich aan te bieden bij de Duitse autoriteiten. 

 

Artikel 51/5, §4, eerste lid Vreemdelingenwet stelt hierover als volgt: “Wanneer de verzoeker om 

internationale bescherming aan de verantwoordelijke lidstaat overgedragen dient te worden, weigert de 

minister of zijn gemachtigde hem de binnenkomst of het verblijf in het Rijk en gelast hem zich vóór een 

bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze staat aan te melden” (eigen accentuering).  
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Artikel 51/5, §4, eerste lid Vreemdelingenwet geeft derhalve aan de gemachtigde de wettelijke 

mogelijkheid om “een bepaalde termijn” op te leggen waarbinnen verzoeker zich “bij de bevoegde 

overheden van deze staat” dient aan te melden.  

 

Dit betreft bijgevolg een brede, discretionaire bevoegdheid. 

 

Artikel 51/5, §4, eerste lid Vreemdelingenwet stelt verder: “Wanneer de minister of zijn gemachtigde het 

voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig acht, kan hij de vreemdeling zonder verwijl naar 

de grens doen terugleiden” (eigen accentuering).  

 

Ook dit betreft een brede discretionaire bevoegdheid waarbij de gemachtigde kan (maar niet moet) 

opteren om geen enkele termijn op te leggen om de betrokkene naar de grens terug te leiden. 

 

De gemachtigde is derhalve gehouden, gelet op deze ruime discretionaire bevoegdheid die hem werd 

verstrekt in artikel 51/5, §4, eerste lid Vreemdelingenwet, om uitdrukkelijk te motiveren waarom wordt 

geopteerd voor het opleggen van een precieze termijn of de aanwezigheid van enige termijn (zoals dit 

het geval is in de bestreden beslissing). 

 

De bestreden beslissing bevat hierover echter geen enkele motivering. 

 

Door dit niet uitdrukkelijk weer te geven in de bestreden beslissing, gaat de verwerende partij voorbij 

aan het feit dat zij gehouden is tot een uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en dit 

overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en overeenkomstig artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partij merkt op dat zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, de onderdaan van een 

derde land beschermd is tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, §2 Vreemdelingenwet). 

Verzoeker werd echter onmiddellijk van zijn vrijheid beroofd (stuk 2) met het oog op gedwongen 

uitvoering van de bestreden beslissing. Verzoeker heeft dan ook een bijzonder belang bij de bepaling 

van de termijn. 

 

Gelet op deze vaststelling, dient een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet inzake de formele 

motivering van bestuurshandelingen te worden vastgesteld samengelezen met artikel 62 en artikel 51/5, 

§4 Vreemdelingenwet.” 

 

Verzoeker stipt aan dat hij van de gemachtigde 10 dagen kreeg om zich aan te bieden bij de Duitse 

autoriteiten. Met verwijzing naar artikel 51/5, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet stelt hij dat de 

gemachtigde de mogelijkheid heeft om verzoeker op te leggen zich binnen een bepaalde termijn aan te 

melden bij de bevoegde overheden van de lidstaat. De gemachtigde heeft daarbij een brede 

discretionaire bevoegdheid. Daarnaast bepaalt hetzelfde artikel dat de gemachtigde de vreemdeling ook 

zonder verwijl naar de grens kan doen terugleiden, hetgeen opnieuw wijst op een brede discretionaire 

bevoegdheid, aangezien de gemachtigde kan maar niet moet opteren om geen enkele termijn op te 

leggen om verzoeker naar de grens terug te leiden. Nu er sprake is van een ruime discretionaire 

bevoegdheid, acht verzoeker het noodzakelijk dat de gemachtigde uitdrukkelijk motiveert waarom wordt 

geopteerd voor het opleggen van een precieze termijn of de aanwezigheid van een termijn zoals in 

casu. Door niet uitdrukkelijk weer te geven waarom de gemachtigde geopteerd heeft voor een termijn 

van 10 dagen, meent verzoeker dat de gemachtigde is tekort gekomen aan zijn uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals neergelegd in de voornoemde wet van 29 juli 1991 en in artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeker vervolgt, met verwijzing naar artikel 74/14, § 2 van de Vreemdelingenwet 

dat hij beschermd is tegen gedwongen verwijdering zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt en stipt 

aan dat hij toch onmiddellijk van zijn vrijheid werd beroofd, bijgevolg heeft verzoeker een belang bij de 

bepaling van de termijn.  

 

Vooreerst werpt de Raad op dat verzoeker in zijn derde middel niet uiteenzet op welke wijze het 

bestreden overdrachtsbesluit artikel 71/3, § 3 van het Vreemdelingenbesluit schendt. Bijgevolg is dit 

onderdeel van het derde middel prima facie onontvankelijk. 

 

Artikel 51/5, § 4, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 4.  
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Wanneer de verzoeker om internationale bescherming aan de verantwoordelijke lidstaat overgedragen 

dient te worden, weigert de minister of zijn gemachtigde hem de binnenkomst of het verblijf in het Rijk 

en gelast hem zich vóór een bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze staat aan te melden. 

 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde het voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig 

acht, kan hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens doen terugleiden.” 

 

Zoals verzoeker vaststelt, heeft de gemachtigde inderdaad de discretionaire bevoegdheid om een 

datum te bepalen waarbinnen verzoeker zich moet aanmelden bij de bevoegde lidstaat, in casu 

Duitsland en heeft hij eveneens de discretionaire bevoegdheid ervoor te opteren verzoeker geen termijn 

te verschaffen voor een vrijwillige overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat.  

 

Uit de bewoordingen van deze twee leden van artikel 51/5, § 4 van de Vreemdelingenwet kan evenwel 

geen formele motiveringsplicht worden afgeleid die de gemachtigde ertoe zou nopen te motiveren 

waarom hij kiest voor 0 dagen, dan wel voor een bepaalde datum of termijn, zoals in casu.  

 

Evenmin kan dit blijken uit artikel 26, 2, lid 1 van de Dublin III-verordening, dat deels is omgezet in 

artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, dat stelt: 

 

“2. Het in lid 1 bedoelde besluit bevat informatie over de beschikbare rechtsmiddelen, waaronder het 

recht om te verzoeken om opschortende werking, indien van toepassing, alsmede de termijnen om van 

de beschikbare rechtsmiddelen gebruik te maken; in het besluit wordt vermeld binnen welke termijn de 

overdracht zal plaatsvinden en, indien de betrokkene zich op eigen gelegenheid naar de 

verantwoordelijke lidstaat begeeft, waar en wanneer hij zich in die lidstaat moet melden.” 

 

Uit deze bepaling blijkt niet dat moet gemotiveerd worden waarom een lidstaat kiest voor een 

gedwongen overdracht. Er blijkt wel dat indien de lidstaat verwacht dat een verzoeker zich op eigen 

gelegenheid naar de verantwoordelijke lidstaat begeeft, wordt meegedeeld waar en wanneer hij zich 

moet melden. 

 

De gemachtigde heeft hieraan prima facie voldaan door een termijn te bepalen van 10 dagen, die 

verstrijkt op 30 september 2019 en te preciseren waar verzoeker zich moet aanmelden. 

 

Een schending van artikel 51/5, § 4, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet blijkt prima facie 

niet.  

 

Wat betreft de vasthouding daarentegen op grond van artikel 51/5, § 4, derde en laatste lid van de 

Vreemdelingenwet merkt de Raad op dat hij niet bevoegd is voor de vasthouding maar dat wel duidelijk 

is dat enkel als er op basis van een individuele beoordeling een significant risico op onderduiken van de 

persoon bestaat, en enkel voor zover de vasthouding evenredig is en er geen andere, minder 

dwingende maatregelen effectief kunnen worden toegepast, de vreemdeling in een welbepaalde plaats 

kan vastgehouden worden voor de tijd die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overdracht naar de 

verantwoordelijke staat. Op grond van artikel 28, 3, 3 van de Dublin III-verordening blijkt overigens dat 

wanneer een persoon op grond van dit artikel in bewaring wordt gehouden, de overdracht van de 

betrokkene van de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat zo spoedig uitgevoerd wordt 

als praktisch mogelijk is, en uiterlijk binnen zes weken vanaf de impliciete of expliciete aanvaarding van 

het overname- of terugnameverzoek door een andere lidstaat, dan wel vanaf het tijdstip waarop het 

beroep of het bezwaar niet langer opschortende werking heeft overeenkomstig artikel 27, lid 3. Uit het 

voorgaande blijkt dat bij de vasthouding duidelijk wel een individuele beoordeling moet blijken 

aangaande het risico op onderduiken en de eventuele minder dwingende maatregelen die mogelijk 

kunnen zijn. Verzoeker stipt terecht aan dat hij toch van zijn vrijheid werd beroofd. Daar waar verzoeker 

prima facie in zijn betoog ter zitting kan gevolgd worden dat het ergens tegenstrijdig lijkt een dag na het 

toestaan van een vrijwillige uitvoering van het overdrachtsbesluit te opteren voor een gedwongen 

uitvoering van het overdrachtsbesluit, stipt de Raad aan dat de motieven waarom toch geopteerd wordt 

voor een gedwongen overdracht duidelijk in de beslissing tot vasthouden in een welbepaalde plaats zijn 

vermeld en verzoeker de mogelijkheid heeft die motieven voor de bevoegde rechtbank te betwisten.  

 

Hoe dan ook stelt de Raad vast dat ondertussen ook de in de bestreden beslissing toegestane termijn 

voor vrijwillige uitvoering van het overdrachtsbesluit is verstreken en dus de facto de schijnbare 

tegenstrijdigheid is opgeheven. Tegelijk motiveert de gemachtigde in de bestreden beslissing dat: 

“Betrokkene […] verder [verklaarde] dat hij naar geen enkel ander land zal terugkeren en dat hij ziek is 
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en er genoeg van heeft en hij asiel wil vragen en zich kunnen settelen en dat Dublin niet zijn plan is 

[…]”. Verzoeker betwist die verklaringen niet. De Raad stelt zich dan ook ten overvloede prima facie 

vragen bij te intentie van verzoeker vrijwillig uitvoering te geven aan het bestreden overdrachtsbesluit. 

 

Verzoeker kan verder niet dienstig naar artikel 74/14, § 2 van de Vreemdelingenwet verwijzen om zijn 

belang aan te tonen en te stellen dat hij gedurende de termijn voor vrijwillige uitvoering van het 

overdrachtsbesluit beschermd is tegen gedwongen “verwijdering”. Artikel 74/14, § 2 van de 

Vreemdelingenwet vormt immers de omzetting van artikel 8, 2 van de Terugkeerrichtlijn. Supra werd 

reeds uiteengezet dat het huidige overdrachtsbesluit niet kan beschouwd worden als een 

terugkeerbesluit of een toepassing van de Terugkeerrichtlijn, doch enkel als een toepassing van de 

Dublin III-verordening. De Dublin III-verordening kent geen uitdrukkelijke bepaling die stelt dat een 

vreemdeling wordt beschermd tegen een gedwongen uitvoering van het overdrachtsbesluit in de termijn 

die is toegekend om er vrijwillig uitvoering aan te geven. De Dublin III-verordening vertrekt evenmin van 

de basisregel, die wel in de Terugkeerrichtlijn verankerd ligt (cf. overweging 10 en artikel 7 van de 

Terugkeerrichtlijn) voor een terugkeerbesluit, dat in beginsel aan een vreemdeling een termijn tussen 7 

en 30 dagen wordt verstrekt om vrijwillig uitvoering te geven aan het overdrachtsbesluit. De Dublin III-

verordening is er juist overeenkomstig overweging 5 op gericht om een methode te bieden om op grond 

van objectieve en zowel voor de lidstaten als voor de betrokken asielzoekerseerlijke criteria snel te 

kunnen vaststellen welke lidstaat verantwoordelijk is, teneinde de daadwerkelijke toegang tot de 

procedures voor het verlenen van internationale bescherming te waarborgen en de doelstelling om 

verzoeken om internationale bescherming snel te behandelen, niet te ondermijnen. De Raad erkent wel 

dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het niet de bedoeling van de Uniewetgever is 

geweest, de rechtsbescherming van verzoekers van internationale bescherming op te offeren aan het 

vereiste dat beschermingsverzoeken snel worden afgehandeld (HvJ 29 januari 2009, Petrosian, C 

19/08, punt 48; HvJ 7 juni 2016, Ghezelbash, C-63/15, punten 56-57), doch verzoeker maakt niet 

aannemelijk dat zijn rechtsbescherming of bepaalde grondrechten moeten lijden onder het feit dat thans 

een snelle uitvoering van het overdrachtsbesluit wordt beoogd. 

 

Een schending van 62, § 2 van de Vreemdelingenwet of van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen blijkt prima facie niet. 

 

Het derde middel is niet ernstig. 

 

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. 

 

4. 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 één oktober tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. T. VALGAERTS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS A. MAES 

 


