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 nr. 228 039 van 28 oktober 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS 

Lakenselaan 53 

1090 BRUSSEL 

  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 Eritrese nationaliteit te zijn, op 21 oktober 2019 per 

aangetekend schrijven heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 16 oktober 2019 tot weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater - overdrachtsbesluit). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 oktober 

2019 om 11 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. LUYTENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Raadpleging van de ‘Eurodac’-database leerde dat de vingerafdrukken van verzoeker reeds werden 

geregistreerd in Zwitserland in het kader van een internationaal beschermingsverzoek. 

 

Op 4 juni 2019 werd een terugnameverzoek gericht aan de Zwitserse overheden op grond van 

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

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

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

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

verordening).  

 

Op 6 juni 2019 verklaarden de Zwitserse overheden zich akkoord met de terugname van verzoeker op 

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

 

Op 6 augustus 2019 werd verzoeker reeds overgedragen aan Zwitserland. 

 

Op 13 september 2019 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische 

overheden.  

 

Op 25 september 2019 werd verzoeker gehoord in het kader van de Dublin III-verordening.  

 

Op 16 oktober 2019 nam de gemachtigde van de bevoegde minister een beslissing tot weigering van 

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

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“(…) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

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

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

aan de heer / mevrouw(1), die verklaart te heten: naam : T. H. voornaam : S. geboortedatum : 

01.01.1994 geboorteplaats : S. nationaliteit : Eritrea die een verzoek om internationale bescherming 

heeft ingediend,  het verblijf in het Rijk geweigerd. 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

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

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

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

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

nr. 604/2013 van 26 juni 2013. De heer T. H., S., hierna de betrokkene, verklaart de Eritrese nationaliteit 

te hebben. Betrokkene werd een eerste maal aangetroffen op het Belgische grondgebied op 

11/05/2019, dit zonder over geldige verblijfsdocumenten te kunnen beschikken. Betrokkene werd 

vervolgens een beslissing tot vasthouding betekend. Dactyloscopisch onderzoek op 14/05/2019 in het 

kader van zijn vasthouding leidde tot drie treffers in het kader van Eurodac vastgesteld ten gevolge van 

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

(EU) nr. 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. Deze treffers tonen aan dat de betrokkene op 

11/08/2016 en op 12/09/2016 om internationale bescherming vroeg in Italië en op 16/08/2017 in 

Zwitserland. Op 04/06/2019 werd voor de betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de Zwitserse 

instanties. De Zwitserse instanties stemden op 06/06/2019 in met een overdracht van de betrokkene, op 

grond van artikel 18§1d) van de Verordening (EU) nr. 604/2013. Betrokkene werd op 16/05/2019 in 

vrijheid gesteld maar op 27/06/2019 opnieuw aangetroffen zonder over enig document te kunnen 

beschikken. Op 06/08/2019 werd voor de betrokkene de terugname door Zwitserland dan ook effectief 

uitgevoerd. Op 10/09/2019 meldde de betrokkene zich aan bij onze Dienst Vreemdelingenzaken 

(verder: DVZ) waarbij hij de intentie kenbaar maakte een verzoek om internationale bescherming in te 

dienen. Op 13/09/2019 diende hij dit verzoek effectief in. De betrokkene was hierbij niet in het bezit van 

enige reis- of identiteitsdocumenten. Op 25/09/2019 werd de betrokkene bij de DVZ gehoord in het 

kader van zijn verzoek om internationale bescherming. Hierin verklaarde hij in oktober 2015 Eritrea over 

land verlaten te hebben voor Ethiopië waar hij verklaarde vier maanden verbleven te hebben. 

Vervolgens verklaarde de betrokkene dat hij naar Soedan trok, waar de betrokkene een drietal maanden 

verbleven zou hebben. Vanuit Soedan verklaarde de betrokkene met behulp van smokkelaars via Libië 

(waar hij verklaarde ongeveer een maand verbleven te hebben) uiteindelijk met de boot Italië bereikt te 

hebben, waar hij verklaarde het grondgebied van de lidstaten betreden te hebben. Volgens zijn 

verklaringen reisde hij vervolgens door naar Zwitserland, waar de betrokkene verklaarde een verzoek 
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om internationale bescherming ingediend te hebben op. In april 2019 vertrok de betrokkene via transit in 

Frankrijk naar België. Na zijn repatriëring eind augustus deed betrokkene dat nogmaals. 

Dactyloscopisch onderzoek op 10/09/2019 in het kader van zijn verzoek in België leidde opnieuw tot drie 

treffers in het kader van Eurodac vastgesteld ten gevolge van de vergelijking van de vingerafdrukken 

van de verzoeker met de krachtens artikel 9 van Verordening (EU) nr. 603/2013 verzamelde 

vingerafdrukken. Deze treffers tonen nog steeds aan dat de betrokkene enkel op 11/08/2016 en op 

12/09/2016 om internationale bescherming vroeg in Italië en op 16/08/2017 in Zwitserland. Tijdens zijn 

persoonlijk onderhoud op DVZ dd. 25/09/2019 werd eveneens aan de betrokkene gevraagd vanwege 

welke specifieke reden(en) hij besloot om in België om internationale bescherming te verzoeken en of hij 

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

verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat in het kader van Verordening (EU) nr. 

604/2013 rechtvaardigen. Hierop antwoordde de betrokkene dat hij hoopt in België erkend te worden. 

Als bezwaar tegen zijn overdracht vermeldt betrokkene dat zijn rechten niet werden gerespecteerd in 

Zwitserland omdat hij geen documenten kreeg. Betrokkene verklaarde het antwoord al te weten indien 

hij daar nogmaals een verzoek zou indienen. De betrokkene verklaarde verder ongehuwd te zijn en 

geen andere familie- of gezinsleden te hebben in België maar wel twee erkende broers in Zwitserland, 

een in het VK en een broer die in Angola verblijft. Betreffende zijn gezondheid verklaarde betrokkene in 

goede gezondheid te verkeren. Op 09/10/2019 werd voor de betrokkene een terugnameverzoek gericht 

aan de Zwitserse instanties. De Zwitserse instanties stemden op 11/10/2019 in met een overdracht van 

de betrokkene, op grond van artikel 18§1d) van de Verordening (EU) nr. 604/2013. De betrokkene zou 

de toepassing van artikel 17(1) van Verordening (EU) nr. 604/2013 kunnen verzoeken op grond van de 

bewering dat de betrokkene in geval van terugkeer naar Zwitserland een risico loopt op refoulement 

naar Eritrea waar hem met grote waarschijnlijkheid behandeling zou te wachten staan die in strijd zou 

zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (hierna 

EVRM) of dat de procedure of de opvang voor het bekomen van internationale bescherming in 

Zwitserland in zijn geheel gekenmerkt wordt door systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) van 

Verordening (EU) nr. 604/2013. Vooreerst wensen we te benadrukken dat het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door een lidstaat aan een andere 

lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden indien er zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel risico bestaat te worden 

blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. Het EHRM stelde hierbij 

ook dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht rekening 

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

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

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

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

EVRM te vallen (Mohammed v. Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013). We merken op dat het Hof van 

Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21/12/2011 in de gevoegde zaken C-411/10 en C-

493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees stelsel tot het verkrijgen van 

internationale bescherming is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, 

die aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de 

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

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

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

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

die context dat in Verordeningen (EG) nr. 343/2003 en heden Verordening (EU) nr. 604/2013 de criteria 

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

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

verzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de 

betrokkene of de wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn 

voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening (EU) nr. 604/2013. Toch kan het 

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

moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat verzoekers om internationale bescherming, na 

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

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

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

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

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

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

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

Verordening 604/2013 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen 
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met betrekking tot procedures internationale bescherming en onthaal – en opvangvoorzieningen voor 

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

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

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

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

Handvest.  

Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en 

omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan Zwitserland een reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Een loutere vrees om teruggestuurd te worden naar 

Eritrea volstaat ons inziens dan ook niet als gegronde reden die een overdracht naar Zwitserland kan 

tegenhouden, temeer omdat deze vrees niet is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van betrokkene of 

een bestaande praktijk. Zelfs indien betrokkene zou aanvoeren dat men er in Zwitserland mee gedreigd 

heeft om betrokkene terug te sturen naar Eritrea kan dit niet beschouwd worden als een 

gerechtvaardigde vrees op basis van persoonlijke ervaring. Betrokkene kan namelijk geen gevallen 

aanvoeren waarbij de Zwitserse autoriteiten daadwerkelijk zijn overgegaan tot repatriëring van Eritrese 

onderdanen terug naar Eritrea die betrokkene zouden kunnen doen concluderen dat de dreigementen 

van gezagsdragers in Zwitserland daadwerkelijk ook uitvoerbaar zijn en dus zijn vrees gegrond zou 

kunnen zijn. Hoewel zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van verzoekers om 

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

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

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

benadrukken we nogmaals dat in Verordening (EU) nr. 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 

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

internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker dan ook wordt 

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

een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van Verordening (EU) nr. 604/2013. Het komt betrokkene niet toe om zelf te 

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

dient te worden benadrukt dat Zwitserland dan wel geen lidstaat van de Europese Unie is, maar wel 

door middel van een met de Europese Unie afgesloten overeenkomst partij is bij het “Dublin-acquis”. 

Zwitserland ondertekende net als België, de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en is partij 

bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet er dan ook 

van worden uitgegaan dat Zwitserland het beginsel van non-refoulement alsmede de andere 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Het 

bovenstaande impliceert daarbij ook dat Zwitserland, net als België, verzoeken om internationale 

bescherming onderwerpt aan een grondig en individueel onderzoek en dat het de vluchtelingenstatus of 

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

voorwaarden. Zwitserland is geen lidstaat van de Europese Unie, maar is door een met de Europese 

Unie afgesloten overeenkomst partij bij het “Dublin-acquis”. Op basis van de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat het 

door de betrokkene voorafgaand aan zijn verzoek in België in Zwitserland ingediende verzoek tot 

internationale bescherming niet op een objectieve en gedegen wijze aan de bovenvermelde 

standaarden werd getoetst. Zoals reeds vermeld stemden de Zwitserse autoriteiten in met een 

terugname van het verzoek van betrokkene op basis van artikel 18§1d). Dit betekent dat het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene reeds werd afgewezen door de Zwitserse autoriteiten. Dit 

impliceert bovendien ook dat betrokkene na overdracht aan de Zwitserse instanties in Zwitserland de 

mogelijkheid zal hebben om een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen waarin hij 

zijn actuele vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen aan de Zwitserse autoriteiten. Indien betrokkene 

beslist om een nieuw verzoek tot internationale bescherming in te dienen in Zwitserland zal dit verzoek 

wel degelijk inhoudelijk onderzocht en behandeld worden door de Zwitserse instanties. Artikel 18§1d) 

luidt als volgt: “de lidstaat is verplicht d) 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”. We verwijzen verder ook naar artikel 18§2 : “In de in lid 1, onder d), 

bedoelde gevallen, zorgt de verantwoordelijke lidstaat ervoor dat de betrokkene, indien het verzoek 

alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU”. We benadrukken hierbij ook dat de 

Zwitserse autoriteiten de betrokkene niet zouden afwijzen zonder een volledig en gedegen onderzoek 

van dit verzoek om internationale bescherming. Betrokkene toont ook op geen enkel moment aan dat 

het eerdere, reeds afgewezen, verzoek behandeld werd zonder volledig en gedegen onderzoek. De 
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betrokkene zal daarbij ook gemachtigd zijn te verblijven in Zwitserland in zijn hoedanigheid van 

verzoeker om internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. 

Indien, zoals het geval bij betrokkene, uitwijzing naar land van herkomst niet mogelijk is, en hun 

aanvraag reeds werd afgewezen krijgt men in Zwitserland een F-kaart (pagina 102 AIDA-rapport). Het is 

hierbij belangrijk te benadrukken dat deze kaart een garantie is dat betrokkene niet kan gedwongen 

worden om terug te keren naar Eritrea zolang een terugkeer naar Eritrea een schending van 

verdragsverplichtingen waarvan Zwitserland partij is inhoudt. Concreet wil dit zeggen dat zolang een 

gedwongen terugkeer naar Eritrea een schending inhoudt van het non-refoulement principe betrokkene 

niet kan worden teruggestuurd Hoewel het inderdaad zo is dat de toekenning van F-kaarten in 

Zwitserland momenteel fel bediscussieerd wordt en dat enkele van deze die toegekend werden aan 

verzoekers die verklaren de Eritrese nationaliteit bezitten herzien werden doet dit geen afbreuk aan de 

reële belemmeringen voor Zwitserland om over te gaan tot gedwongen repatriëring naar Eritrea.  

Met betrekking tot deze aangehaalde reden om zich te verzetten tegen een overdracht naar Zwitserland 

dient te worden opgemerkt dat deze geen betrekking heeft op de omstandigheden van opvang of van 

behandeling door de Zwitserse autoriteiten. Het gaat hier enkel om het feit dat zijn asielaanvraag in 

Zwitserland meermaals zou zijn afgewezen, hetgeen gewoon onlosmakelijk deel uitmaakt van het 

voeren van een asiel en migratiebeleid. Bovendien wensen we te benadrukken 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 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 

Zwitserse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als 

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

Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/33/EU, niet zouden respecteren. Het loutere feit dat het 

verzoek om internationale bescherming van betrokkene werd afgewezen betekent 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 dient tenminste een begin van 

bewijs te leveren dat concrete omstandigheden betreffende zijn persoon een risico inhouden op een 

schending van artikel 3 bij een overdracht naar de volgens de dublin-verordening verantwoordelijke 

lidstaat. Betrokkene brengt met betrekking tot de overdracht naar Zwitserland echter geen concrete 

gegevens aan betreffende zijn persoon die zouden kunnen wijzen op een eventuele schending van art. 

3 van het EVRM. Een loutere vrees voor repatriëring naar Eritrea volstaat dus geenszins omdat deze 

niet gestoeld is op de persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat 

zij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Zwitserland een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM. De door betrokkene 

aangehaalde reden, met name dat zijn asielaanvraag afgewezen werd in Zwitserland, kan dan ook niet 

beschouwd worden als een gerechtvaardigde reden om zich te verzetten tegen een overdracht naar 

Zwitserland. Het geactualiseerde rapport van het onder meer mede door de “European Council on 

Refugees and Exiles“ (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information Database over Duitsland 

(Guillaume Bégert, Adriana Romer, Lucia Della Torre en Cinzia Chirayil, “Asylum Information Database 

–Country Report – Switzerland”, laatste update op 22.02.2019, hierna AIDA-rapport genoemd) stelt 

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

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

voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 38, “No obstacles for applicants transferred 

back to Switzerland under Dublin have been observed”). Indien de betrokkene in Zwitserland een nieuw 

beschermingsverzoek indient zal dat worden beschouwd als een navolgend verzoek of een verzoek tot 

revisie (“subsequent applicantion” of “request for re-examination”). De Zwitserse wetgeving voorziet een 

specifieke procedure voor navolgende verzoeken (pagina 54). Er zijn derhalve geen redenen om aan te 

nemen dat de betrokkene na overdracht niet de mogelijkheid zal krijgen een nieuw 

beschermingsverzoek in te dienen. Indieners van een navolgend verzoek hebben recht op opvang, 

maar beperkt tot materiële opvang (“reduced material conditions”). Het AIDA-rapport meldt dat in 

dergelijke omstandigheden de verzoekers niet worden verwezen naar een federaal centrum, maar 

blijven toegewezen aan de al eerder bevoegde kantonnale overheid en de mate van opvang afhangt 

van de praktijk in het betreffende kanton (“Regarding accommodation, subsequent asylum applicants do 

not return to a federal centre, but stay mostly assigned to the same canton. The level of accommodation 

conditions depends on the cantonal practice”, pagina 65). Bovendien bestaat er noodhulp waarbij 

personen waarvoor er een bevel om het grondgebied te verlaten is uitgevaardigd waarbij “these persons 

receive emergency aid on request in case they find themselves in a situation of distress” (pagina 67). 

Het is in dit kader ook belangrijk om op te merken dat betrokkene in de plaats van bij zijn terugkeer naar 

Zwitserland een nieuw verzoek in te dienen ervoor koos om opnieuw naar België te komen ook al werd 
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hij reeds verwijderd naar Zwitserland. Deze keuzemogelijkheid is echter niet voorzien in Verordening 

(EU) nr. 604/2013. 

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

het bekomen van internationale bescherming en de opvang van verzoekers. Het rapport haalt op pagina 

59 enkele elementen aan die wijzen op een veranderde aanpak ten opzichte van Eritreeërs door de 

Zwitserse autoriteiten. Er wordt melding gemaakt van de gewijzigde criteria die door Zwitserland worden 

gehanteerd bij de erkenningsprocedure voor verzoekers die verklaren over de Eritrese nationaliteit te 

beschikken. Het rapport merkt op dat een illegale exit uit Eritrea op zich niet meer volstaat volgens de 

Federale Administratieve Rechtbank van Zwitserland en dat bijkomende individuele elementen vereist 

zijn om aan te tonen dat betrokkene voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als vluchteling. 

Dit maakt Zwitserland een uitzondering in vergelijking met andere Europese lidstaten. Toch zijn we van 

oordeel dat dit rapport niet leidt tot het besluit dat de procedures inzake asiel en internationale 

bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in 

Zwitserland dermate structurele tekortkomingen vertonen dat verzoekers die in het kader van 

Verordening (EU) nr. 604/2013 aan Zwitserland worden overgedragen per definitie in een situatie 

belanden die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen 

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

internationale bescherming en  

opvang en behandeling van verzoekers in Zwitserland is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te 

komen noch toont dat aan dat de procedure of de opvangvoorzieningen voor het bekomen van 

internationale bescherming in Zwitserland in zijn geheel gekenmerkt worden door systeemfouten zoals 

begrepen in artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013. In dit kader valt bovendien op te merken dat 

de betrokkene ervoor koos om zich naar een andere lidstaat te begeven om daar een ander verzoek om 

internationale bescherming in te dienen terwijl betrokkene van mening lijkt te zijn dat zijn rechten in 

Zwitserland niet werden gerespecteerd. Het is dus zo dat het Europese asielstelsel voorziet in de 

mogelijkheid om zich te wenden tot bijvoorbeeld het EHRM indien de rechtsmiddelen binnen een 

bepaalde lidstaat zouden zijn uitgeput en de betrokkene meent dat een bepaalde beslissing toch een 

schending inhoudt van de verplichtingen die rusten op de betrokken lidstaat en voortvloeien uit het 

EVRM. Indien de betrokkene zou aanvoeren niet meer over de vereiste middelen te beschikken om zijn 

rechtsmiddelen daadwerkelijk te benutten dient bovendien te worden opgemerkt dat uit pagina 25 van 

het AIDA-rapport (zie supra) blijkt dat toegang tot kosteloze juridische bijstand in de Zwitserse grondwet 

is ingebed. Bovendien wordt de nood aan juridische bijstand bij de asielprocedure als noodzakelijk 

geacht in de Zwitserse asielwetgeving. Hoewel er sprake is van praktische moeilijkheden hierbij is sinds 

maart 2019 een nieuwe wet van kracht die een recht in het leven roept voor kosteloze juridische bijstand 

tijdens de asielprocedure (zie p. 26 AIDA-rapport en Hoofdstuk 8 van de wet die kan geconsulteerd 

worden via volgende link: 

https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19995092/201906010000/142.31.pdf). Hoewel het 

AIDA-rapport dus wel erkent dat de toegang tot kosteloze juridische bijstand in de praktijk niet altijd even 

gemakkelijk toe te passen is geweest, spreekt het rapport hierover eerder in algemene termen en maakt 

ze geen melding van zwaarwichtige structurele problemen en bovendien dateert de laatste update van 

een tijdstip voordat de wet met wijzigingen betreffende kosteloze juridische bijstand tijdens de 

asielprocedure van kracht was. Bovendien zijn in Zwitserland ook Ngo’s actief die verzoekers bijstaan 

met raad en daad en dus ook juridische informatie verstrekken (zie p. 57 e.v. AIDA-rapport). Er is verder 

ook geen enkele indicatie in het onderdeel (p. 59 AIDA-rapport) waarbij de specifieke problematiek van 

verzoekers die verklaren de Eritrese nationaliteit te bezitten wordt toegelicht dat betreffende juridische 

bijstand zij tot een specifieke kwetsbare groep behoren of dat er sprake is van handelingen van de 

Zwitserse autoriteiten om deze specifieke doelgroep te verhinderen beroep te kunnen doen op deze 

bijstand. Het enige dat in het AIDA-rapport als specifieke problematiek wordt behandeld zijn de unieke 

en bekritiseerde erkenningscriteria die Zwitserland hanteert voor verzoekers die verklaren de Eritrese 

nationaliteit te bezitten. De bestaande praktische belemmeringen bij de toegang tot juridische bijstand 

zijn wat ons betreft dan ook geen enkele indicatie van een mogelijke schending van artikel 3 van het 

EVRM of van het bestaan van systeemfouten in de zin van artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 

604/2013.  

Hierbij wensen we ook nog te verwijzen naar een uitspraak van de Rechtbank van Den Haag dd. 

27/03/2018 (NL18.4174) waar een beslissing werd aangevochten die een verzoeker uitwees naar 

Zwitserland. Het ging hier ook om een verzoeker om internationale bescherming uit Eritrea die de 

behandeling van zijn verzoek geweigerd werd omdat Zwitserland hiervoor verantwoordelijk was. De 

verzoeker voerde hier eveneens aan dat een terugkeer naar Zwitserland hem blootstelde aan een risico 

van refoulement. Ook hier was het oordeel van de Nederlandse rechtbank dat er geen sprake kon zijn 

van een schending van het Europese recht door de Zwitserse overheden aangezien zij ook partij zijn 
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van de op het asielrecht van toepassing zijnde verdragen en alle voor de verzoeker voorhanden zijnde 

rechtsmiddelen die een schending hiervan zouden kunnen rechtzetten vanuit Zwitserland niet werden 

uitgeput. Betrokkene zou kunnen de nadruk proberen te leggen op de gewijzigde politieke houding ten 

opzichte van Eritreeërs in Zwitserland. We wensen hierbij te benadrukken dat het aan de betrokkene 

toekomt om op zijn minst enig verband met zijn persoon aannemelijk maken. Tot op heden wordt 

hiervoor in ieder geval nog geen enkel element aangehaald. Zoals reeds eerder aangehaald is een 

loutere weigering van een asielaanvraag geen indicatie. Zeker niet omdat Zwitserland geenszins is 

overgegaan tot een systematische weigering van de verzoeken om internationale bescherming van 

Eritrese onderdanen. Het gaat hier gewoon om verandering van het beleid die mogelijk wel 

gekarakteriseerd kan worden als een verstrenging in die zin dat er voor de erkenning van verzoekers die 

beweren de Eritrese nationaliteit te hebben een wijziging in aanpak is gebeurd die geleid heeft tot een 

minder hoge erkenningsgraad. Eritreeërs die in Zwitserland een verzoek om internationale bescherming 

indienen zijn desondanks echter nog steeds dé meest erkende bevolkingsgroep in heel Zwitserland met 

een erkenningsgraad van meer dan 60% (zie stats AIDA-rapport). De loutere afwijzing kan dus op 

zichzelf genomen zeker geen indicatie zijn van enige aan het systeem gerelateerde tekortkomingen in 

de zin van artikel 3(2) van de dublin-verordening. 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 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, tot gevolg zou hebben dat de  

(1) Schrappen wat niet past. (2) De verantwoordelijke Staat vermelden. (3) Het betreft hier de andere 

staten die partij zijn bij de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 

betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, 

ondertekend te Schengen op 19 juni 1990. De lijst van deze staten is toegankelijk via de website 

dofi.ibz.be, rubriek "Grenscontrole", rubriek “Informatie” en “LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN”. 

(4) De overheden van de Staat waarbij de vreemdeling zich dient aan te bieden, vermelden. (5) De 

naam en de hoedanigheid van de overheid vermelden. 

Lidstaat waarin een verzoek om internationale bescherming wordt ingediend, de verzoeker om 

internationale bescherming niet aan die eerste Lidstaat kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van 

de Dublin-Verordening vervatte criteria om de bevoegde Lidstaat te bepalen een extra 

uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk onbeduidende schendingen van de eerder 

vermeldde richtlijnen, 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. Zwitserland is inderdaad geen lidstaat van de Europese Unie, maar is 

door een met de Europese Unie afgesloten overeenkomst partij bij het “Dublin-acquis”, hetgeen tot 

gevolg heeft dat de bepalingen uit Verordening (EU) nr. 604/2013 ook van toepassing zijn op 

Zwitserland en dat land bindt tot het nakomen van zijn verplichtingen die hieruit voortvloeien. 

Niettegenstaande het feit 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 Zwitserland 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 Zwitserland 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.  
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Op basis van een analyse van deze rapporten kan er dan ook geen intentionele bedreiging, uitgaande 

van de Zwitserse 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. Betrokkene moet kunnen aantonen dat hij 

ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Zwitserland 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 Zwitserland 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 Zwitserse 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 Zwitserse autoriteiten zullen 

bovendien op voorhand in kennis gesteld worden van de overdracht van betrokkene zodat aangepaste 

opvang kan worden voorzien. 

We wensen hierbij te benadrukken dat er tot op heden geen concreet voorbeeld voorhanden is van een 

geval waarbij deze gewijzigde houding ook daadwerkelijk geleid heeft tot gedwongen terugkeer naar 

Eritrea. Dit temeer omdat, zoals blijkt uit het rapport van het Observatoire Romand (een kopie hiervan 

werd toegevoegd aan het administratief dossier), er bij afwezigheid van een terugname-akkoord geen 

gedwongen verwijderingen door Zwitserland plaatsvinden. Een wijziging in deze toestand lijkt ook niet 

voorhanden te zijn. Uit niets blijkt dat een akkoord tussen beiden op til is. Bovendien werd Zwitserland in 

december 2018 veroordeeld door VN-comité tegen foltering (CAT/C/65/D/811/2017), hetgeen het nog 

moeilijker heeft gemaakt voor Zwitserland om effectief over te gaan tot (gedwongen) repatriëring naar 

Eritrea. Het Comité beval hierop namelijk de Zwitserse autoriteiten om de opschorting van 

verwijderingen naar Eritrea te behouden (pagina 59-60 van het AIDA-rapport). Het is belangrijk om op te 

merken dat het in deze zaak om zeer inhoudelijk specifieke gegevens ging en betrekking had op de 

periode 2014-2016. De betrokkene toont op geen enkele manier aan dat hij zich in een vergelijkbare 

situatie zou bevinden.  

Betreffende de toetsing aan artikel 3 van het EVRM in geval van een overdracht naar Eritrea, wensen 

we bovendien te benadrukken dat zelfs het EHRM in zijn arrest van 20 juni 2017 (EHRM – M.O. v. 

Zwitzerland met nr. 41282/16) bovendien bevestigde dat een verwijdering naar Eritrea op zich geen 

schending kan inhouden van artikel 3 van het EVRM. Enkel als in het specifieke geval van de 

betrokkene kan worden aangetoond dat zoiets  

daadwerkelijk het geval is, kan men hiertoe besluiten. De betrokkene haalt geen elementen aan 

betreffende zijn person die zo’n conclusie dwingend maken. Dit arrest was bovendien nog voor de 

hoopgevende gebeurtenissen van 2018 in Eritrea (akkoorden met de buurlanden na decennia van 

afwezige diplomatie en militaire spanningen) die, hoewel ze volgens het World Report 2019 van Human 

Rights Watch weinig impact hebben gehad op de naleving van de mensenrechten in Eritrea, op zijn 

minst geen indicatie zijn dat de toestand in Eritrea danig verslechterd is sinds het arrest van het EHRM 

dat zich nieuwe, zwaarwichtige gronden opdringen die een automatische schending van artikel 3 doen 

vermoeden bij een uitwijzing naar Eritrea. 

We wensen hierbij ook extra aandacht te vestigen op de overwegingen van het Hof. Het Hof stelde 

duidelijk dat men eerst en vooral een beroep moest doen op alle beschikbare rechtsmiddelen binnen de 

betrokken lidstaat voordat men een vordering bij het EHRM kan instellen. Een aanvoelen of twijfels bij 

het mogelijk succes ervan doen hieraan geen afbreuk (§87). Het spreekt voor zich dat het Hof hierbij op 

geen enkel moment spreekt over het indienen van een verzoek in een andere lidstaat als een remedie 

tegen vermeende schendingen door Zwitserland van het Europese recht. Wij zijn van oordeel dat een 

verzoek om internationale bescherming in een andere lidstaat indienen om een vermeend onrecht 

(onterecht afgewezen asielaanvraag van de betrokkene) recht te zetten geen onderdeel uitmaakt van 

het Europese asielcontentieux en niet terug te vinden is in de letter, noch in de geest, van Verordening 

(EU) nr. 604/2013. Integendeel, het Europese kader voorziet in rechtsmiddelen om vermeend onrecht 

door een bepaalde lidstaat vast te stellen én recht te zetten. Het is in casu zo dat betrokkene gebruik 

maakt van de vrijheid die hem werd gegeven in Zwitserland om het land vrijwillig te verlaten om een 

aanvraag in een andere lidstaat in te dienen en op die manier het vermeende onrecht dat hij aan 

Zwitserland toeschrijft recht te zetten. Dit gaat voorbij aan de mogelijkheid die bestaat om schendingen 

van het EVRM door Zwitserland te laten rechtzetten. Nergens in de Dublin-Verordening is er sprake van 
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het indienen van een verzoek om internationale bescherming in een andere lidstaat als rechtsmiddel 

tegen vermeend onrecht door een andere lidstaat. 

Indien de gewijzigde toestand van de Zwitserse politiek ten opzichte van Eritreeërs leidt tot een 

schending van het Europese recht dienen handelingen en beslissingen die daar een resultaat van zijn 

en een schending zouden uitmaken van het Europese recht dan ook rechtgezet te worden via de 

daarvoor voorziene rechtsmiddelen. Het is pas als kan aangetoond worden dat er gevreesd kan worden 

dat er systeemfouten bestaan in de zin van artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013 die 

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

de Grondrechten van de EU dat men een lidstaat kan verhinderen om een overdracht naar de volgens 

de bepalingen van Verordening (EU) nr. 604/2013 verantwoordelijke lidstaat uit te voeren. De gewijzigde 

houding inzake het verlenen van internationale bescherming aan Eritreeërs kan op geen enkele manier 

worden beschouwd als een systeemfout in de zin van bovenvermeld artikel alleen al omdat, zoals 

hierboven al aangehaald werd, Eritreeërs nog steeds de hoogste erkenningsgraad genieten in 

Zwitserland van alle nationaliteiten die daar een verzoek om internationale bescherming indienen. 

Bovendien wordt geen voorbeeld aangehaald van iemand die daadwerkelijk gedwongen werd 

teruggedreven naar Eritrea, laat staan dat er een systematische praktijk zou bestaan in Zwitserland. 

Zo’n systematische aanpak is in de praktijk ook gewoon niet mogelijk aangezien daarvoor een akkoord 

met Eritrea nodig is. Zulks een akkoord is in de nabije toekomst niet te realiseren. Dit zal zo blijven 

zolang er geen wijziging komt in de huidige toestand van zo goed als onbestaande bilaterale relaties 

tussen Zwitserland en Eritrea (zie officiële website van de Zwitserse overheid www.admin.ch) die al zo is 

sinds het begin van de onafhankelijkheid van Eritrea. 

In dit kader verwijzen we graag ook naar een recent arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) dd. 15/07/2019 (nr. 224 001) waarbij voor de raad de schorsing van 

de tenuitvoerlegging werd gevorderd van een beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats 

met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. Hier ging de Raad over tot toetsing aan 

artikel 3 en besloot vervolgens om de vordering te verwerpen. De motieven die de RVV hiervoor 

aanhaalt vertonen grote gelijkenissen met de concrete situatie van de betrokkene. Zo putte betrokkene 

bijvoorbeeld niet de rechtsmiddelen uit die hij ter beschikking heeft in Zwitserland, toonde de betrokkene 

niet aan dat Zwitserland effectief zou overgaan tot de repatriëring van de betrokkene noch dat de 

weigeringsbeslissing van Zwitserland geen grond vindt in de voorhanden zijnde concrete elementen 

betreffende zijn persoon.  

Voor de volledigheid wensen we bovendien ook nog te verwijzen naar nog meer recente rechtspraak 

van de RvV (nr. 226 367 en nr. 226 370) op 20/09/2019 en (nr. 226 765 en nr. 226 767) op 26/09/2019. 

In deze zaken werd eveneens aangevoerd dat verzoekers die verklaren de Eritrese nationaliteit te 

bezitten en reeds werden afgewezen  door de Zwitserse autoriteiten een risico lopen blootgesteld te 

worden aan omstandigheden die een schending zouden uitmaken van artikel 3 EVRM door een 

overdracht aan Zwitserland. De Raad vond dat hiervoor geen enkel overtuigend argument werd 

aangevoerd en legde telkens de nadruk op de nieuwe wet op juridische bijstand en afwezigheid van 

enige indicatie dat gedwongen terugkeer naar Eritrea realistisch lijkt. 

Het kan zijn dat er politieke verschillen bestaan tussen verschillende lidstaten en dat de betrokkene 

achteraf gezien liever had dat zijn verzoek om internationale bescherming in een andere politieke 

omgeving zou behandeld geweest zijn. Ook hier dienen we te herhalen dat dergelijke keuzemogelijkheid 

geen onderdeel uitmaakt van het Europese asiel contentieux. Een  verschil in erkenningsgraad tussen 

verschillende lidstaten is uiteraard op zich geen enkele indicatie van een mogelijke schending van artikel 

3 EVRM. Dat het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op een 

bepaalde manier omgaat met verzoeken van Eritreeërs houdt geen wettelijke verplichting in voor de 

Belgische Staat naar elke Eritreeër toe die zich op het Belgische grondgebied bevindt en verklaart de 

Eritrese nationaliteit te bezitten. 

We wensen bovendien te benadrukken dat het loutere feit dat betrokkene zou worden teruggestuurd 

naar een land waar zijn economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden zijn dan deze in 

België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden geïnterpreteerd dat 

het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt 

te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te verstrekken om hen een 

bepaalde levensstandaard te garanderen. De vaststelling dat de materiële en sociale 

levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel  is op zich dus niet voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM 

aan te tonen of om te concluderen dat opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale 

bescherming in Zwitserland in zijn geheel gekenmerkt wordt door systeemfouten zoals begrepen in 

artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013. 
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Verder merken we op dat de betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud dd. 25/09/2019 verklaarde in 

goede gezondheid te verkeren. Er werd tot op heden door betrokkene geen verdere medische attesten 

of andere documenten betreffende zijn fysieke noch zijn mentale gezondheidstoestand aangebracht. 

Aldus werden er in het administratief dossier van betrokkene geen concrete elementen aangebracht die 

aanleiding zouden kunnen geven te besluiten dat redenen betreffende de gezondheidstoestand van 

betrokkene een overdracht aan Zwitserland verhinderen of dat de betrokkene door overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat vanwege redenen van gezondheid een reëel risico loopt op blootstelling aan 

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

Handvest of zou leiden tot de conclusie dat opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale 

bescherming in Zwitserland in zijn geheel gekenmerkt wordt door systeemfouten zoals begrepen in 

artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013.  

Verder zijn er ook geen aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker om 

internationale bescherming in Zwitserland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen indien 

nodig en zijn we van oordeel dat de kwaliteit van de medische voorzieningen in Zwitserland van een 

vergelijkbaar niveau moeten worden geacht als deze in België. Het AIDA-rapport stelt ook dat alle 

verzoekers voor internationale bescherming in Zwitserland wettelijk toegang hebben tot 

gezondheidszorg, ook in geval van beperkte materiële opvang en beroep kunnen doen op de 

ziekteverzekering (pagina 83). De auteurs maken melding van factoren die een vlotte en adequate 

toegang tot gezondheidszorg kunnen belemmeren maar dit leidt geenszins tot de conclusie dat de 

toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale bescherming dermate problematisch 

is dat een overdracht aan Zwitserland een risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin 

van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest tot gevolg dreigt te hebben of zou leiden 

tot de conclusie dat opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in Zwitserland 

in zijn geheel gekenmerkt wordt door systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) van Verordening 

(EU) nr. 604/2013. 

Middels het akkoord van 11/10/2019 hebben de Zwitserse instanties te kennen gegeven dat Zwitserland 

verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek van de betrokkene. 

Tot slot maakt betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud geen gewag van andere concrete 

ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Zwitserland die door hem als een 

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

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

het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest of die zouden leiden tot de conclusie dat de asielprocedure 

of de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in Zwitserland in zijn geheel 

gekenmerkt wordt door systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 

604/2013. Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene 

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

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

Handvest of zou leiden tot de conclusie dat de asielprocedure of de opvangvoorzieningen voor 

verzoekers om internationale bescherming in Zwitserland in zijn geheel gekenmerkt wordt door 

systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

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

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

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

verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, dat aan de 

Zwitserse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel 18§1d) van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15/12/1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

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

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

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. Betrokkene zal teruggeleid worden naar de Zwitserse 

autoriteiten. 

(…)” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 
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Artikel 43, § 1, eerste lid, van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

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

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

de Vreemdelingenwet) slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

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

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

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

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

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

 

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

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

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

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

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te 

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

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

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

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.”. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van artikel 3 van het EVRM, van het 

refoulementbeginsel en van het indirect refoulementbeginsel. Hij voert eveneens een manifeste 

beoordelingsfout aan. 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 
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“Artikel 3 EVRM luidt als volgt : 

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

  

Doordat de bestreden beslissing stelt dat dat betrokkene moet teruggeleid worden naar Zwitserland, dat 

het verantwoordelijke land is om het verzoek tot internationale bescherming te onderzoeken 

 

Doordat de bestreden beslissing, proactief een aantal rechtsmiddelen die verzoeker zou kunnen 

inroepen, bespreekt,- dewelke voor een snellere analyse door verzoeker hierboven vetjes werden 

gedrukt, en hieronder nog kort worden hernomen(.), in zoverre deze pertinent zijn voor het door 

verzoeker ingeroepen rechtsmiddel, doch deze afwijst, en hierbij manifest een beoordelingsfout begaat; 

 

Doordat de bestreden beslissing als gevolg heeft dat verzoeker wordt blootgesteld aan een 

onmenselijke en onterende behandeling in Zwitserland, en aan een refoulement naar Eritrea met zijn 

verplichte legerdienst, wat -algemeen bekend-, neerkomt op een onmenselijke of onterende 

behandeling, of zelfs vervolging.- dat deze elementen uiteraard het voorwerp moeten uitmaken van een 

individueel en gedegen onderzoek (ten gronde)- 

 

• Dat de bestreden beslissing dus erkend dat een verwijdering door een lidstaat aan een andere 

lidstaat een probleem betreffende artikel 3 EVRM kan inhouden, maar hierbij opmerkt dat de eventuele 

problemen in de ontvangende lidstaat een zeker niveau van hardheid moeten kennen en dat zij met 

betrekking tot dit gegeven erkennen dat elke lidstaat dus gehouden is te onderzoeken of een overdracht 

aan een andere lidstaat zou kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die 

in strijd zijn met artikel 3 EVRM of artikel 4 van het EU- handvest. 

 

Dat de bestreden beslissing stelt dat een loutere vrees om teruggestuurd te worden naar Eritrea niet 

volstaat om een overdracht tegen te houden, temeer daar die vrees niet gebaseerd is op de persoonlijke 

ervaring van verzoeker of een bestaande praktijk dat slecht daadwerkelijke repatriëring en zouden 

aantonen dat de dreigementen van gezagsdragers in Zwitserland daadwerkelijk uitvoerbaar zijn en dus 

dat slecht in dat geval zijn vrees gegrond zou kunnen zijn. 

 

Dat de vrije keuze van de verzoeker wordt uitgesloten 

 

Dat Zwitserland geen lidstaat van de Europese Unie is maar hoewel partij bij het Dublin-acquis en dat er 

dus moet van uitgegaan worden dat Zwitserland het beginsel van non-refoulemen nakomt. 

 

Dat verzoekers vraag tot internationale bescherming reeds werd afgewezen maar dat hij na overdracht 

de mogelijkheid zou hebben om een nieuw verzoek in te dienen en dat de Zwitserse autoriteiten een 

volledig en gedegen onderzoek garanderen. 

 

Dat hij in Zwitserland een LF-kaart zal krijgen indien de uitwijzing naar het land van herkomst niet 

mogelijk is en dat deze kaart een garantie is dat betrokkene niet kan gedwongen worden om terug te 

keren naar Eritrea zolang een terugkeer naar Eritrea een schending van verdragsverplichtingen 

waarvan Zwitserland partij is, inhoudt dat het feit dat deze toekenning momenteel fel bediscussieerd 

woord en de statuten worden herzien, doet dit geen afbreuk aan de reële belemmeringen voor 

Zwitserland om over te gaan tot gedwongen repatriëring naar Eritrea. 

 

Dat er in het AIDA rapport heel wat kritische uitlatingen staan over bepaalde aspecten van de procedure 

tot het bekomen van internationale bescherming. 

 

Dat verzoeker, die van mening lijkt te zijn dat zijn rechten in Zwitserland niet werden gerespecteerd, zich 

bijvoorbeeld tot het EHRM kan richten. 

 

Dat tenslotte - en vooral -de gewijzigde politieke houding ten opzichte van Eritreërs erkend wordt, doch 

dat de bestreden beslissing voorhoudt dat verzoeker geen enkel verband met zijn eigen persoon 

aannemelijk maakt en irriteert in Zwitserland nog steeds de meest erkende bevolkingsgroep zijn en de 

loutere afwijzing dus op zichzelf genomen zeker geen indicatie is van enige aan het systeem 

gerelateerde tekortkomingen. 
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Dat de Dublinverordening beoogt om een duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om snel te 

kunnen bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek tot 

internationale bescherming en dat een verschil in herkenningsgraad tussen verschillende lidstaten op 

zich geen enkele indicatie is van een mogelijke schending van artikel 3 EVRM. 

 

Dat het terugsturen naar een land waar de economische en sociale mogelijkheden minder gunstig 

zouden zijn dan deze in België op zich ook niet voldoende is. 

 

Terwijl verwerende partij dus inderdaad zoveel mogelijk tracht te anticiperen op de rechtsmiddelen die 

verzoeker zou kunnen inroepen- want in het kader van het Dublin gehoor werd verzoeker immers 

slechts zeer summier gehoord-, betekent het formeel antwoorden op mogelijke rechtsmiddelen niet dat 

er geen schending zou zijn van deze rechtsmiddelen. 

 

Terwijl de ingeroepen overwegingen inderdaad stereotiep en formeel kunnen genoemd worden. 

Terwijl de bestreden beslissing geenszins kan overtuigen dat verzoeker in Zwitserland geen risico zal 

lopen op een onmenselijke of onterende behandeling, noch dat hij niet kan blootgesteld worden aan 

refoulement. 

 

Terwijl de bestreden beslissing wel degelijk bewust is van de plichten die elke lidstaat individueel 

worden opgelegd, in het bijzonder het onderzoek of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen 

leiden tot een schending van artikel 3 EVRM, of nog een risico op refoulement of indirect refoulement. 

 

Terwijl het resultaat van haar onderzoek manifest onredelijk is en er sprake is van een beoordelingsfout 

in hoofde van verwerende partij : 

 

Terwijl immers niet kan begrepen worden waarom een loutere vrees om teruggestuurd te worden naar 

Eritrea niet volstaat als gegronde reden om een overdracht naar Zwitserland tegen te houden, temeer 

daar er geen persoonlijke ervaring of een bestaande praktijk wordt bewezen en betrokkene moet 

aantonen dat de dreigementen van gezagsdragers in Zwitserland daadwerkelijk ook uitvoerbaar zijn. 

 

Terwijl deze redenering op zich voldoende aantoont dat er geen zorgvuldig onderzoek is gebeurd en dat 

de overweging volledig pro forma en onlogisch is. 

 

Terwijl de vrees om teruggestuurd te worden naar Eritrea integendeel precies de grondslag vormt van 

elke vraag tot internationale bescherming in hoofde van een Eritreër, rekening houdend met de houding 

van de Eritrese autoriteiten tov deze bevolkingsgroep (zie hieronder); 

 

Terwijl de opdracht van de EU lidstaat, in dit geval België, er precies in bestaat na te gaan of de 

overdracht kan leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met 

artikel 3 EVRM. 

 

Terwijl verwerende partij zich dus niet kan verschuilen achter de feitelijke situatie waarbij Zwitserland 

momenteel haar beslissingen niet kan uitvoeren, bij gebreke - enkel en alleen- aan medewerking 

vanwege de Eritrese autoriteiten, die immers weigeren om hun onderdanen die niet vrijwillig wensen 

terug te keren, terug te nemen. 

 

Terwijl de bestreden beslissing laat uitschijnen dat de Zwitserse autoriteiten dreigen maar niet uitvoeren 

en dat dit hun eigen beslissing zou zijn; terwijl de Zwitserse autoriteiten er alles aan doen om de 

Eritreërs naar Eritrea te doen terugkeren én zij er ook daadwerkelijk mee door zouden gaan om deze 

terugkeer gedwongen uit te voeren, zodra Eritrea hier haar medewerking zal aan verlenen. 

 

Terwijl de situatie waarbij Eritreërs momenteel niet gedwongen worden uitgezet, de facto gecreëerd 

wordt door het gebrek aan medewerking van de Eritrea ze autoriteiten, doch dat het standpunt van de 

Zwitserse autoriteiten juridisch duidelijk is en dat zij wel degelijk de intentie hebben om hun beslissingen 

uit te voeren. 

 

Terwijl het AIDA rapport op p.59 bevestigt dat er volgens Zwitserland (stuk 3) 

“persons who left illegaly and had previously never been called for military service, exempted from 

military service or released from military service, will no longer be recognised as refugees” 
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En vervolgens “there was no obstacle to the execution of removal for persons who have to serve in 

national service, or for persons who do not have to serve in national service” 

 

En ook besloot dat  

“the court found in august 2017 that the return of Eritrean nationals could not be generally considered as 

unreasonable.” 

 

Terwijl het standpunt van de Zwitserse federale rechtbank dus duidelijk is en dat verzoeker in geval van 

terugkeer naar Zwitserland, afhankelijk zal zijn van een onbekend toekomstig criterium, namelijk de 

houding van Eritrea- dat zeker pogingen onderneemt om betere relaties aan te knopen met onder 

andere Europa. 

 

Terwijl anderzijds wel ook vaststaat dat de pogingen van Eritrea om uit haar isolement te treden, geen 

enkele verandering hebben teweeg gebracht op het vlak van mensen rechten, of nog op het vlak van de 

verplichte en onbeperkte burgerdienst. (zie hieronder) 

Terwijl de verplichting van de EU lidstaat er toe strekt mogelijke risico’s te onderzoeken en geenszins 

harde bewijzen neer te leggen of nog zekerheid te verstrekken omtrent toekomstige omstandigheden; 

dat het duidelijk mag zijn dat indien België haar standpunt doet afhangen van een onzekere gebeurtenis 

zei geen uitsluitsel kan geven over het risico op schending van artikel 3 EVRM en/of eventueel 

refoulement vanuit Zwitserland en aldus tekortschiet aan haar verplichting. 

 

Terwijl anderzijds, in dit geval België wel degelijk bewust is van de situatie in Eritrea en nog steeds -op 

basis van een zekere nationaliteit en afkomst uiteraard-, bescherming verleend aan Eritreërs. 

 

Terwijl op basis van objectieve gegevens blijkt dat Zwitserland als enig lid bij het Dublin acquis, zijn 

standpunt heeft verhard met betrekking tot de Eritreërs en als eerste stap in die verharding geen 

bescherming meer verleenden aan Eritreërs die illegaal het land hebben verlaten, en vervolgens ook 

niet meer aan Eritrese staatsburgers die hun dienstplicht hebben vervuld of die hiervan vrijgesteld zijn. 

 

Terwijl ook het Eritrea standpunt afwijkt en volledig in tegenspraak is met het standpunt dat verdedigd 

wordt in het EASO country of Origin information report van september 2019, (stuk 4) 

wat ivm de “national service” stelt op pagina 23: 

“:As of July 2019, all interviewed interlocutors in Eritrea stated that there was no indication of any 

reforms or changes in national service by then, published reports agree that. This observation has been 

confirmed by the Eritrean Government “ 

 

En op p. 33 : 

“as shown in Chapter 2.1, even after the peace declaration with Ethiopia, Article 21(1) providing for 

unlimited national service continues to be applied” 

 

Wat ivm het illegaal verlaten van Ertirea, in punt 3.4 bevestigt dat het illegaal het land verlaten nog 

steeds strafbaar is met een gevangenisstraf tot vijf jaar of een geldboete tot 10.000 birr, of beide en dat 

bovendien personen die het land verlaten na deze versie of wetende dat zij hun dienst moeten vervullen 

bij terugkeer ofwel gedwongen worden om deze alsnog te vervullen of indien ze ouder zijn dan 40 

gevangenisstraf moeten uitzitten; deze laatste personen verliezen ook het recht op werk of eigendom 

van grond;  

verzoeker verwijst voor meer details naar het bijgevoegde uittreksel uit het rapport waar onder meer in 

punt vier ook regels worden besproken in verband met de terugkeerders (uitzonderingen) : 

 

p. 63 : 

Information about the treatment of the deported persons is scarce.  

…the available accounts describe that after arrival in Eritrea, most returnees were put in an underground 

prison near Tesseney, where the authorities screened and profiled them. Torture is reported from this 

prison… 

 

Terwijl ook het objectieve “World Report 2019” van human rights watch (stuk 5) bevestigt dat : 

The rigths of all Eritrean citizens remain severely restrictes, but younger generations concscripted into 

national service are especially impacted. A UN commission characterized national service as 

“enslavement”. 

… 
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Terwijl ook het bijzondere verslag van human rights watch van 8 augustus 2019 (stuk 6) het abusieve 

systeem van de “national service” aanklaagt, hetgeen de betrokkenen vasthoudt in een systeem van 

moderne slavernij, waarbinnen schendingen van mensen rechten en zelfs foltering blijven voortbestaan. 

 

Terwijl ook “human Rights concern Eritrea” stelt op 6/3/2019 in een nota (what has changed concerning 

human rights in Eritrea” (stuk 7): 

 

“the sad thruth is that peace with Ethiopia ushered no change whatsoever in Eritrea and crimes against 

humanity continue to be perpetrated” 

 

Terwijl tenslotte ook de aandacht wordt gevestigd op de situatie van Eritrea wiens vraag tot 

bescherming in Zwitserland werd afgewezen en die aldus terechtkomen in een situatie van 

rechteloosheid en uitzichtloosheid en die alleen recht hebben op noodhulp;  

 

Terwijl de aanvraag tot internationale bescherming van verzoeker in het verleden reeds werd afgewezen 

en dit gelet op het verharde beleid en bij gebreke aan nieuwe elementen in hoofde van verzoeker die 

niet is teruggekeerd bij een nieuwe aanvraag zal bevestigd worden; daarom is de suggestie van een 

nieuwe aanvraag dan ook een maat voor niets en louter een methode om zijn eigen 

verantwoordelijkheid te ontlopen. 

 

Terwijl het houden van mensen in een systeem van noodhulp, (zie ook stuk 3 AIDA p. 67-68) louter en 

alleen omdat mensen niet kan uit zetten maar in de hoop dit in de toekomst wel te realiseren, mogelijks 

ook aanleiding kan geven tot omstandigheden die kunnen gekwalificeerd worden als onmenselijke of 

onterende behandeling; terwijl het wetens willens overbrengen van mensen naar dat “systeem” niet kan 

verantwoord worden ogv het Dublin akkoord en het oogmerk daarvan, nl het snel duidelijkheid geven 

over het verantwoordelijke land; dat in casu een heel ander onderwerp aan de orde is. 

 

Met betrekking tot enkele onderdelen van de motivering van de bestreden beslissing, merkt verzoeker 

slechts op dat huidig onderzoek uiteraard niet meer kadert in het oogmerk van de Dublin conventie om 

snel een duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk 

is voor de behandeling van een verzoek; 

 

Terwijl huidige discussie evenmin gaat over een persoonlijke voorkeur of keuze door de betrokkene van 

de lidstaat waar hij de betere sociale economische omstandigheden zou kunnen aantreffen. 

 

Terwijl de handelingen van verzoeker gerechtvaardigd zijn omwille van het verschil tussen een land dat 

hem manifest bescherming heeft geweigerd en alle andere EU landen die hem a priori wel deze 

bescherming zullen verlenen en zoals hij het noemt, zijn rechten zullen respecteren. 

 

Terwijl bovendien vaststaat dat Zwitserland nog geen lid is van de Europese Unie maar slecht 

deelnemer, in haar eigen belang, aan het Dublinsysteem.” 

 

Verzoeker meent dat de gemachtigde proactief heeft gemotiveerd ten aanzien van een aantal 

rechtsmiddelen die hij zou kunnen inroepen, deze afwijst en hierbij een manifeste beoordelingsfout 

begaat. Verzoeker meent dat de uitvoering van de bestreden beslissing als gevolg heeft dat hij zal 

blootgesteld worden aan een onmenselijke of vernederende behandeling in Zwitserland en aan 

refoulement naar Eritrea wat neerkomt op een onmenselijke of onterende behandeling of zelfs 

vervolging. Verzoeker haalt vervolgens enkele passages aan uit de bestreden beslissing en meent dat 

de overwegingen stereotiep, formeel en manifest onredelijk kunnen genoemd worden. Verzoeker 

begrijpt niet waarom zijn vrees om teruggestuurd te worden naar Eritrea niet volstaat als gegronde 

reden om zijn overdracht naar Zwitserland tegen te houden. Verzoeker vindt die redenering volledig pro 

forma en onlogisch en is van oordeelt dat die aantoont dat er geen zorgvuldig onderzoek is gebeurd. De 

taak van België bestaat er precies in na te gaan of overdracht kan leiden tot een reëel risico op 

blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. Verzoeker is van oordeel 

dat de gemachtigde zich niet kan verschuilen achter de feitelijke situatie waarbij Zwitserland momenteel 

haar beslissingen niet kan uitvoeren, enkel en alleen bij gebreke aan medewerking van de Eritrese 

autoriteiten die weigeren om onderdanen - die niet vrijwillig wensen terug te keren - terug te nemen. 

 

De bestreden beslissing laat uitschijnen dat de Zwitserse autoriteiten enkel dreigen met verwijdering, 

maar dit niet uitvoeren en dat dit hun eigen beslissing zou zijn. Dit is niet correct volgens verzoeker nu 

de Zwitserse autoriteiten er alles aan doen om de Eritreeërs naar Eritrea te doen terugkeren en dit ook 
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daadwerkelijk zouden uitvoeren zodra Eritrea hier haar medewerking zou aan verlenen. Verzoeker 

meent dat Zwitserland wel degelijk de intentie heeft om hun beslissingen uit te voeren. Het AIDA-rapport 

bevestigt dat in Zwitserland personen die nooit werden opgeroepen voor de militaire dienstplicht, die 

ervan zijn vrijgesteld of zijn vrijgelaten uit de militaire dienstplicht, niet langer zullen worden erkend als 

vluchteling. Daarnaast staat op p. 59 van het voormelde rapport dat volgens recente wijzigingen in de 

rechtspraak er geen obstakel is om verwijderingen uit te voeren van personen die een dienstplicht 

moeten vervullen of die geen dienstplicht moeten vervullen. Volgens de federale administratieve 

rechtbank (hierna: de FAR) kan een terugkeer van Eritrese onderdanen niet in het algemeen als 

onredelijk worden beschouwd. Bijgevolg is het duidelijk dat een gedwongen terugkeer afhankelijk is van 

een onbekend toekomstig criterium, namelijk de houding van Eritrea dat pogingen onderneemt om 

betere relaties aan te knopen met Europa. Nu België zijn standpunt doet afhangen van een onzekere 

gebeurtenis, kan hij geen uitsluitsel geven over het risico op een schending van artikel 3 van het EVRM 

en over refoulement vanuit Zwitserland, zodat België tekortschiet in zijn verplichting. Verzoeker wijst 

erop dat België wel bescherming verleent aan Eritreeërs. Zwitserland is het enige land binnen het 

Dublinacquis dat geen bescherming meer verleent aan Eritreeërs die illegaal het land hebben verlaten 

en zelfs niet meer aan Eritreeërs die hun dienstplicht hebben vervuld of ervan zijn vrijgesteld. Dit 

Zwitsers standpunt is volledig strijdig met het laatste EASO-rapport van september 2019 over Eritrea. 

Verzoeker citeert vervolgens uit dit recent EASO-rapport waarin wordt gesteld dat terugkeerders in 

Eritrea na terugkomst werden gevangen genomen in een ondergrondse gevangenis bij Tesseney waar 

de autoriteiten hen screenden en deze gevangenis gekend is voor foltering. Ook in het “World report 

2019” van Human Rights Watch wordt bevestigd dat de militaire legerdienst beschouwd moet worden 

als slavernij. Ook het bijzondere verslag van Human Rights Watch van 8 augustus 2019 wordt gesteld 

dat de nationale dienstplicht in Eritrea een systeem is van moderne slavernij waarbij foltering blijft 

voortbestaan.  

 

Verzoeker vervolgt dat Eritreeërs wiens beschermingsverzoek in Zwitserland wordt afgewezen enkel 

recht hebben op noodhulp. In het verleden werd verzoekers beschermingsverzoek reeds afgewezen en 

aangezien hij geen nieuwe elementen heeft, heeft het geen zin te suggereren dat verzoeker een nieuwe 

aanvraag zou indienen. Volgens verzoeker kan het houden van mensen in een systeem van noodhulp, 

louter en alleen omdat men hen niet kan uitzetten maar in de hoop dat in de toekomst wel te realiseren, 

ook aanleiding geven tot omstandigheden die kunnen gekwalificeerd worden als een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Het wetens en willens overbrengen van mensen naar een dergelijk systeem 

kan volgens verzoeker niet verantwoord worden door het doel van de Dublin III-verordening, met name 

snel duidelijkheid geven over de verantwoordelijke lidstaat. De huidige discussie gaat voor verzoeker 

ook in geen geval over zijn persoonlijke voorkeur of over betere sociale omstandigheden. Verzoeker is 

van oordeel dat zijn gedrag gerechtvaardigd is omwille van het verschil tussen een land dat hem 

manifest weigert bescherming te verlenen en alle andere lidstaten die hem a priori wel die bescherming 

zullen verlenen en zo, zijn rechten zullen respecteren.  

 

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 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 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 
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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 asielprocedure hanteert waarin voldoende waarborgen zijn 

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

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

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

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

 

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

van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een terugkeer of 

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).  

 

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 
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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). 

 

In casu kan verzoeker prima facie niet worden gevolgd waar hij betoogt dat de gemachtigde zich heeft 

beperkt tot stereotiepe en formele overwegingen en niet is overgegaan tot een zorgvuldig onderzoek 

van de situatie in Zwitserland.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde de algemene situatie voor Dublinterugkeerders in 

Zwitserland heeft onderzocht aan de hand van verschillende actuele en betrouwbare bronnen, zoals: het 

AIDA-rapport, laatste update van 22 februari 2019, het rapport Observatoire Romand van 2018 en de 

beslissing van december 2018 van het VN-Comité tegen foltering (CAT/C/65/D/811/2017) (hierna: het 

CAT). De gemachtigde beperkt zich bovendien niet tot een verwijzing naar de aangehaalde rapporten 

en rechtspraak, maar heeft ze prima facie ook onderworpen aan een diepgaand onderzoek. De 

gemachtigde is op basis daarvan tot een genuanceerde beoordeling gekomen van de situatie van 

Dublinterugkeerders uit Eritrea in Zwitserland, in het bijzonder wat de toegang tot de 

beschermingsprocedure en de opvangcentra betreft, waarna wordt geconcludeerd dat de situatie ter 

plaatse niet strijdt met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. Ook heeft hij oog gehad 

voor de gewijzigde politiek van de Zwitserse bevoegde instanties en de gevolgen daarvan voor wat 

betreft het risico op een schending van het non-refoulementbeginsel en de mogelijke schending van 

artikel 3 van het EVRM. 

 

Hieromtrent wordt in de bestreden beslissing ook gemotiveerd dat actueel geen sprake kan zijn van 

gedwongen verwijderingen. Zo blijkt uit het rapport van het Observatoire Romand dat er bij gebreke aan 

een terugname-akkoord met Eritrea geen gedwongen verwijderingen door Zwitserland kunnen worden 

uitgevoerd. Uit niets blijkt dat een akkoord tussen beide staten in de maak zou zijn, nu de bilaterale 

relaties tussen Zwitserland en Eritrea onbestaande zijn sedert de onafhankelijkheid van Eritrea. 

Bovendien werd Zwitserland in december 2018 veroordeeld door het VN-Comité tegen foltering 

(CAT/C/65/D/811/2017). Het Comité beval de Zwitserse autoriteiten om de opschorting van 

verwijderingen naar Eritrea te behouden (AIDA-rapport p. 59-60), zodat gedwongen verwijderingen naar 

Eritrea momenteel zeker niet aan de orde zijn. De bestreden beslissing wijst er ook nog op dat er geen 

voorbeelden voorhanden zijn van gedwongen verwijderingen door Zwitserland naar Eritrea. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) volgt in deze omstandigheden verzoeker 

dan ook niet waar hij meent dat de bestreden beslissing niet overtuigend is wat betreft de eventuele 

schending van het non-refoulementbeginsel. Anders dan verzoeker voorhoudt, verschuilt de 

gemachtigde zich niet alleen achter het feit dat er wegens gebrek aan readmissie-akkoord geen 

mogelijkheid is om de bevelen gedwongen uit te voeren, maar heeft hij eveneens terecht gewezen op 

de beslissing van het CAT waarbij Zwitserland werd bevolen niet over te gaan tot uitvoering van een 

gedwongen verwijdering naar Eritrea teneinde een schending van artikel 3 van het Antifolterverdrag te 

vermijden. Anders dan verzoeker voorhoudt, heeft de gemachtigde niet ten onrechte laten uitschijnen 

dat de Zwitserse autoriteiten altijd op grond van een eigen beslissing afzien van uitvoering van de 

verwijderingsmaatregelen. Hij heeft erkent dat dit kan te wijten zijn aan het gebrek aan een readmissie-

akkoord en ook aan de voormelde beslissing van het CAT. Verzoeker mag er evenwel ook niet aan 

voorbijgaan dat ondanks de steeds strenger wordende rechtspraak van de FAR ten aanzien van 

Eritrese verzoekers van internationale bescherming, Zwitserland niet is overgegaan tot een 

systematische weigering van verzoeken om internationale bescherming van Eritrese onderdanen en dat 

de minder hoge erkenningsgraad niet afdoet aan de vaststelling dat Eritreeërs in Zwitserland nog steeds 

de meest erkende bevolkingsgroep uitmaken, met een hoge erkenningsgraad (ongeveer 60%). De 

gemachtigde heeft hierop terecht gewezen in de bestreden beslissing. Hij heeft vastgesteld dat het 

AIDA-rapport zich kritisch uitlaat over de wijziging in aanpak van verzoeken om internationale 

bescherming die worden ingediend door Eritrese onderdanen, maar is van oordeel dat dit niet leidt tot 

de conclusie dat er sprake is van structurele tekortkomingen op het vlak van de procedures inzake asiel 

en internationale bescherming. Een verschil in erkenningsgraad is op zich geen indicatie van mogelijke 

systeemfouten of van een risico op schending van artikel 3 van het EVRM. De Raad volgt prima facie dit 

standpunt. 

 

Daarnaast heeft de gemachtigde ook verwezen naar het Zwitserse systeem van de F-kaarten die 

worden uitgereikt aan onverwijderbare afgewezen verzoekers van internationale bescherming in het 

kader van een tijdelijk verblijf. Volgens de statistieken in het AIDA-rapport opgenomen, betreft dit nog 

eens 18,8% van de Eritrese verzoeken. De gemachtigde motiveert hierover: “Indien, zoals het geval bij 

betrokkene, uitwijzing naar land van herkomst niet mogelijk is, en hun aanvraag reeds werd afgewezen 
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krijgt men in Zwitserland een F-kaart (pagina 102 AIDA-rapport). Het is hierbij belangrijk te benadrukken 

dat deze kaart een garantie is dat betrokkene niet kan gedwongen worden om terug te keren naar 

Eritrea zolang een terugkeer naar Eritrea een schending van verdragsverplichtingen waarvan 

Zwitserland partij is inhoudt. Concreet wil dit zeggen dat zolang een gedwongen terugkeer naar Eritrea 

een schending inhoudt van het non-refoulement principe betrokkene niet kan worden teruggestuurd 

Hoewel het inderdaad zo is dat de toekenning van F-kaarten in Zwitserland momenteel fel 

bediscussieerd wordt en dat enkele van deze die toegekend werden aan verzoekers die verklaren de 

Eritrese nationaliteit bezitten herzien werden doet dit geen afbreuk aan de reële belemmeringen voor 

Zwitserland om over te gaan tot gedwongen repatriëring naar Eritrea.” De Raad stelt vast dat verzoeker 

in zijn verzoekschrift voorbijgaat aan deze motieven. Uit de informatie in het AIDA-rapport blijkt 

eveneens dat de intrekkingen of weigeringen van verlenging van de F-kaarten voor Eritreeërs in 

september 2018 beperkt waren tot 9% van de onderzochte gevallen. 

 

De Raad is dan ook van mening dat het lot van verzoeker in geval van terugkeer naar Zwitserland niet 

enkel en alleen afhankelijk is van een onbekend toekomstig criterium, nl. de houding van Eritrea. Naast 

het (belangrijk) feit dat er geen gedwongen terugleidingen mogelijk zijn omwille van het gebrek aan 

bilateraal akkoord met Eritrea en de beslissing van het CAT voor zij die geen enkel verblijfsrecht 

verkrijgen, heeft Zwitserland vooralsnog een relatief hoog beschermingspercentage voor Eritreeërs als 

men de erkenningen en tijdelijke verblijfsrechten samen telt (bijna 80% volgens de statistieken in het 

AIDA-rapport). Zoals de situatie thans voorligt, kan de gemachtigde naar de mening van de Raad wel 

uitsluitsel geven over het feit dat een eventueel indirect refoulement bij overdracht aan Zwitserland niet 

aan de orde is.  

 

Bovendien blijft ook steeds de mogelijkheid voor verzoeker om, indien hij noch erkend wordt als 

vluchteling, noch een tijdelijk verblijfsrecht als onverwijderbare vreemdeling zou krijgen, die situatie aan 

te klagen bij de bevoegde instanties, bij het VN-Comité tegen foltering of bij het EHRM, zoals overigens 

ook in de bestreden beslissing wordt gesteld.  

 

De Raad kan hierbij niet voorbijgaan aan het arrest MO t. Zwitserland nr. 41282/16 van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens van 20 juni 2017. In dit arrest was het Hof in die specifieke zaak van 

mening dat de verzoeker, eveneens een Eritrese man die de leeftijd had om onderworpen te worden 

aan de dienstplicht, geen risico liep op een schending van artikel 3 van het EVRM in geval van 

terugkeer naar Eritrea. Het Hof wees op de door de nationale instanties vastgestelde discrepanties in de 

verklaringen van verzoeker, op de subsidiaire rol van het Hof bij de beoordeling van de 

geloofwaardigheid en sprak het vertrouwen uit in het onderzoek dat werd gevoerd door de nationale 

Zwitserse instanties. Het Hof stipt evenwel aan dat volgens verscheidene rapporten over Eritrea iemand 

die wordt beschouwd als deserteur misschien wel in de mogelijkheid is om bestraffing in de vorm van 

gevangenschap en mishandeling te vermijden, maar dat hij of zij hoogstwaarschijnlijk zich wel opnieuw 

zal moeten onderwerpen aan de dienstplicht en dat die dienstplicht kan beschouwd worden als in strijd 

met de artikelen 3 en 4 van het Verdrag. Het Hof moedigt de verzoeker aan een nieuw 

beschermingsverzoek in te dienen. Het Hof oordeelde dat die verzoeker niet alle nationale 

mogelijkheden had uitgeput. Daarnaast stelde het Hof in dit arrest dat niet elke verwijdering naar Eritrea 

per definitie een schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt en dat zulks nog steeds in elk specifiek 

geval moet worden aangetoond. Tot slot stelt het Hof in de zaak MO dat indien een nieuw 

beschermingsverzoek opnieuw door de Zwitserse instanties zou worden verworpen, die verzoeker nog 

steeds opnieuw een procedure bij het Hof kan opstarten. De Raad is dan ook naar analogie van oordeel 

dat verzoeker ook vanuit Zwitserland, indien nodig, een procedure bij het EHRM kan opstarten.  

 

Waar verzoeker nog aanstipt dat België zich wel bewust is van de situatie in Eritrea en bescherming 

verleent aan Eritreeërs, dat het standpunt van Zwitserland uniek is en het moeten uitvoeren van de 

militaire dienstplicht in Eritrea automatisch een schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt, waarbij 

hij citeert uit het recent EASO-rapport, verwijst naar de World Report 2019 en het verslag van Human 

Rights Watch van 8 augustus 2019, herhaalt de Raad dat er geen indicaties zijn voor een gevaar voor 

indirect refoulement bij een overdracht naar Zwitserland. De Zwitserse autoriteiten gaan immers niet 

over tot gedwongen verwijdering van Eritrese afgewezen verzoekers van internationale bescherming. 

Een indirecte verwijdering naar Eritrea op basis van voorliggend overdrachtsbesluit naar Zwitserland, ligt 

dan ook prima facie niet voor.  

 

Verder gaat verzoeker in op de situatie van de afgewezen Eritreeërs die in een situatie terecht komen 

van rechteloosheid, uitzichtloosheid en waarbij zij enkel recht hebben op noodhulp. Hij meent dat een 

dergelijke situatie aanleiding kan geven tot omstandigheden die kunnen gekwalificeerd worden als een 
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onmenselijke of onterende behandeling. De Raad erkent dat de noodhulp, die volgens het AIDA-rapport 

uit voeding en onderdak lijkt te bestaan, lijkt neer te komen op het minimum minimorum. Hij meent 

echter dat die prima facie karige opvangsituatie niet overeenkomt met een verboden behandeling door 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest indien men te maken heeft met verzoekers van 

internationale bescherming die geen extra kwetsbaarheid vertonen, zoals verzoeker in casu. 

 

Waar verzoeker nog stelt dat zijn handelingen gerechtvaardigd zijn omwille van het grote verschil tussen 

een land dat hem manifest bescherming heeft geweigerd en alle andere EU-landen die hem a priori wel 

bescherming zullen verlenen, kan de Raad enkel antwoorden dat hij begrip heeft voor het standpunt van 

verzoeker aangezien het een feit is dat de Dublin III-verordening wordt toegepast in een systeem van 

afwezigheid van een geharmoniseerd asiel- en opvangsysteem tussen de verschillende lidstaten. 

Echter, het feit dat er grote verschillen op allerlei vlakken bestaan tussen de staten, die vallen onder het 

toepassingsgebied van de Dublin III-verordening, kan op zich volgens de rechtspraak van het EHRM of 

van het HvJ geen overdracht verhinderen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de Raad verzoeker prima facie niet kan volgen dat de gemachtigde zich 

zou beperkt hebben tot een louter stereotiepe en formele motivering aangaande de informatie die onder 

zijn aandacht werd gebracht. De gemachtigde is op gedetailleerde en zorgvuldige wijze ingegaan op de 

complexe situatie in Zwitserland. De gemachtigde kan inderdaad niet garanderen dat verzoeker in 

Eritrea internationale bescherming zal krijgen, doch maakt zich wel sterk dat Zwitserland ook in geval 

van een afwijzing van een eventueel volgend verzoek verzoeker niet gedwongen zal verwijderen naar 

Eritrea, hetgeen een essentieel gegeven is wat volgens de Raad niet redelijkerwijs in twijfel kan worden 

getrokken. Ook wat betreft de materiële opvangsituatie meent de Raad dat de gemachtigde prima facie 

op afdoende wijze heeft gemotiveerd en een rigoureus onderzoek heeft verricht. 

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet 

van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van artikel 3 van het 

EVRM, van het refoulementbeginsel en van het indirect refoulementbeginsel blijkt prima facie niet. 

Evenmin neemt de Raad prima facie een manifeste beoordelingsfout aan. 

 

Het middel is niet ernstig.  

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen, aangezien niet is voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid, van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. VERKIMPEN A. MAES 


