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 nr. 230 437 van 18 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LECOMPTE 

Brusselsesteenweg 55 A 

9090 MELLE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 8 juli 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 4 juni 2019 tot weigering van verblijf 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. LECOMPTE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 4 februari 2019 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.2. Uit het vingerafdrukkenonderzoek bleek dat verzoeker op 13 maart 2014 een verzoek om 

internationale bescherming indiende in Zweden. 

 

1.3. Op 5 maart 2019 stemden de Zweedse asielautoriteiten in met de terugname van verzoeker op 

grond van artikel 18.1, (d), van de Verordening 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 
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verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land wordt ingediend (hierna: de Dublin III-verordening). 

 

1.4. Op 4 juni 2019 werd een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen (bijlage 26quater). Dit is de thans bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 

als volgt: 

 

“(…) 

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

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

mevrouw, die verklaart te heten: 

 

naam : K. T. 

voornaam : M. 

geboortedatum : 20.06.1962 

geboorteplaats : T. 

nationaliteit : Iran 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

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

betrokkene dat aan Zweden toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel 18.1(d) van Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 juni 2013. 

De heer K. T., verder de betrokkene, die staatsburger van Iran verklaart te zijn, bood zich op 28.01.2019 

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

dienen. Op 04.02.2019 diende hij een verzoek voor internationale bescherming in. Hij legde daarbij 

geen documenten voor en verklaarde dat zijn paspoort achterbleef in Zweden. 

Dactyloscopisch onderzoek leidde tot een treffer in het kader van Eurodac vastgesteld ten gevolge van 

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

603/2013 verzamelde vingerafdrukken. Deze treffer toont aan dat de betrokkene op 13.03.2014 

internationale bescherming vroeg in Zweden. 

De betrokkene werd gehoord op 27.02.2019. Hij verklaarde gescheiden te zijn. Hij verklaarde eveneens 

dat hij één zoon heeft die in Iran verblijft en dat hij een andere zoon heeft die in Zweden verblijft en die 

er internationale bescherming mocht ontvangen. Verder verklaart de betrokkene dat zijn moeder, zijn 

twee broers en zijn zus allemaal in Eeklo, België verblijven. In België verblijft hij bij zijn moeder. De 

betrokkene uit ook om diezelfde reden verzet tegen een overdracht naar Zweden in het kader van 

Verordening 604/2013. Hieromtrent merken we vooreerst op dat Verordening 604/2013 de 

verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als 

persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor 

internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende familieleden van de betrokkene 

kunnen ten overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals omschreven in 

artikel 2,g) van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in dit geval niet 

van toepassing zijn. 

Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 

604/2013 – de artikels 16(1), 17(1) en 17(2) - merken we op dat de loutere aanwezigheid van 

familieleden op zich niet leidt tot de toepassing van artikel 17(1), de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. Artikel 17(2) stelt dat de verantwoordelijke Lidstaat ten allen tijde voordat in 

eerste aanleg een beslissing werd genomen een andere Lidstaat kan vragen een persoon over te 

nemen teneinde familierelaties te verenigen op humanitaire gronden. We benadrukken dat in het geval 

van de betrokkene Zweden verantwoordelijk werd voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene en dat Zweden België niet vroeg de asielaanvraag van de betrokkene te behandelen met 

toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in België verblijvend familielid. Artikel 

16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn kind, broer of zus of ouder 

indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of 

hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die broer, zus of ouder of indien dat 

kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 16(1) stelt wel dat dat kind, die 

broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de familiebanden al in het land van 
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herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor de afhankelijke persoon te 

zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. We benadrukken hierbij dat 

betrokkene tijdens zijn gehoor in België verklaarde geen medische problemen te kennen en ook geen 

melding maakte van medische problemen betreffende zijn in België verblijvende familieleden. We 

wensen dan ook te benadrukken dat tot op heden in het kader van de asielprocedure van betrokkene 

geen medische attesten of andere documenten werden aangebracht omtrent zijn fysieke of mentale 

gezondheidstoestand. Daarnaast merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor d.d. 27.02.2019 geen 

gewag maakte van een afhankelijkheidsrelatie tussen hem en zijn in België verblijvende familieleden 

gebaseerd op werkgelegenheid, administratieve bijstand, financiële en sociale steun en integratie. Hij 

geeft binnen deze context aan 8 jaar in Zweden verbleven te hebben alvorens hij naar België wenste te 

komen. 

Hij verklaarde bijkomend ook dat zowel zijn broers en zus als zijn moeder in België verblijven waardoor 

zijn moeder aanspraak zou kunnen maken op de bijstand van haar overige kinderen. We benadrukken 

desbetreffend dat artikel 16(1) van Verordening 604/2013 duidelijk spreekt over een mogelijke 

afhankelijkheidsrelatie op basis van “een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een 

zware handicap of hoge leeftijd”. De door betrokkene aangehaalde redenen van afhankelijkheid vallen 

dan ook niet onder de toepassing van artikel 16(1) van Verordening 604/2013. Daarnaast merken we op 

dat een overdracht van betrokkene naar Zweden in het kader van Verordening 604/2013 niet 

automatisch impliceert dat er enkele vorm van financiële of sociale steun kan bestaan tussen de 

betrokkene en zijn familieleden. We benadrukken dan ook dat op grond van de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier niet kan worden besloten dat er vanwege een bepaalde 

reden daadwerkelijk een relatie van afhankelijkheid tussen hem en zijn in België verblijvende 

familieleden zou bestaan. Verder zijn we ook niet in bezit van een schriftelijke verklaring van de 

familieleden van betrokkene ter zake en merken we op dat artikel 11(2) van Verordening 1560/2003 

stipuleert dat de in artikel 15(2) van Verordening 343/2003 beoogde situaties van afhankelijkheid zo veel 

mogelijk worden beoordeeld op grond van objectieve elementen zoals bijvoorbeeld medische attesten. 

Dergelijke elementen worden in dit geval niet voorgelegd. Het kan uiteraard aangenomen worden dat 

een integratie bevorderd kan worden door de asielaanvraag van betrokkene in België te behandelen, 

toch weegt dit element niet zwaar genoeg om een afdoende afhankelijkheidsband aan te nemen. 

De betrokkene werd naar eigen zeggen geboren in Teheran, Iran. Hij woonde hier tot hij 8 jaar geleden 

besloot om met zijn Zweeds visum (verkregen in de Zweedse ambassade te Teheran) naar Zweden te 

reizen. Zijn verzoek was volgens zijn verklaringen het voorwerp van een afwijzing en rond eind Januari 

2019 verliet de betrokkene Zweden met bestemming België. 

De betrokkene stelde internationale bescherming verzocht te hebben in België omdat zijn moeder hier 

verblijft. Hij uitte verzet tegen een overdracht aan Zweden omdat hij bij zijn moeder wenst te zijn en 

omdat hij vreest dat de Zweedse instanties hem naar Iran zullen verwijderen. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde zaken 

C- 411/10 en C-493/10 dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 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 343/2003 en 

heden 604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek voor internationale bescherming, wat 

impliceert dat de verzoeker van internationale bescherming geen vrije keuze van lidstaat heeft. De 

loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens in een bepaalde lidstaat 

te kunnen blijven zijn dan ook onvoldoende grond voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. 

Toch kan 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 van internationale 

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

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

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

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

verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 

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

bescherming mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van 

Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen 

met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 
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opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in die lidstaat aannemelijk maken 

dat de verzoeker van internationale bescherming 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 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 Zweden 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als argument tegen een overdracht aan Zweden voerde de betrokkene onder meer aan dat de Zweedse 

instanties zijn verzoek voor internationale bescherming afwezen en dat hij angst heeft om door de 

Zweedse instanties teruggestuurd te worden naar Iran. 

De Zweedse instanties stemden op 05.03.2019 in met de terugname van de betrokkene op grond van 

artikel 18(1)d van Verordening 604/2013 (“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 hieromtrent 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”. 

De gegrondheid van de vrees voor vervolging of de nood aan subsidiaire bescherming werd reeds door 

de Zweedse instanties onderzocht en niet gegrond bevonden. 

We benadrukken dat het afwijzen van een verzoek tot internationale bescherming en het vervolgens 

opdragen terug te keren naar het land van herkomst onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel- en 

immigratiebeleid en op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling inhouden in de zin van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het enkele feit dat een voorafgaand 

beschermingsverzoek door een andere lidstaat werd afgewezen noopt geenszins tot de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule. Zweden ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het 

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

uitgegaan dat Zweden het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Zweden onderwerpt verzoeken tot 

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

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

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

2013/32/EU, niet zouden respecteren. 

Indien zou worden aangevoerd dat een overdracht van de betrokkene aan Zweden “indirect 

refoulement” impliceert herhalen we dat Zweden partij is bij het Verdrag van Genève betreffende de 

status van vluchtelingen van 1951, zoals gewijzigd bij Protocol van New York van 1967 en bij het EVRM 

en dat er derhalve kan van worden uitgaan dat de Zweedse instanties zich houden aan hun 

internationale verplichtingen. Het komt aan de betrokkene toe aannemelijk te maken dat in Zweden 

sprake is van aan het systeem gerelateerde tekortkomingen wat de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen betreft zodoende dat niet langer uitgegaan mag 

worden van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. 

We erkennen dat zowel het EHRM als het Hof van Justitie intussen stelden dat het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel weerlegbaar is, maar enkel in een situatie dat de lidstaten niet onkundig kunnen 

zijn van het feit dat aan het systeem verbonden tekortkomingen inzake de procedure of de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers in de verantwoordelijke lidstaat en die op feiten berusten 

aannemelijk maken dat de betrokken verzoeker van internationale bescherming een reëel risico loopt op 
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een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van 

het EVRM in geval van overdracht aan de betrokken lidstaat. 

We wensen hieromtrent tevens te verwijzen naar de uitspraak van het EHRM van 02.12.2008 in de zaak 

K.R.S. tegen het Verenigd Koninkrijk (nr. 32733/0810) waarin wordt gesteld dat in het geval van een 

risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling of op “refoulement” de betrokken 

verzoeker dit kan aanklagen bij de desbetreffende autoriteiten en zo nodig daarna bij het EHRM in het 

kader van regel 39 (voorlopige maatregelen) van de regels van het Hof. We weten dat het EHRM dit 

standpunt later en meer bepaald in geval van Griekenland wijzigde maar in dit geval van een overdracht 

aan Zweden blijft de algemene regel staande. In deze optiek zijn we de mening toegedaan dat de 

betrokkene klachten betreffende de procedure tot het bekomen van internationale bescherming dient in 

te dienen bij de daartoe bevoegde Zweedse instanties en zo nodig bij het EHRM wat betekent dat hier in 

beginsel geen taak is weggelegd voor de Belgische instanties. 

We zijn van oordeel dat het niet toekennen van internationale bescherming aan de betrokkene door de 

Zweedse instanties niet leidt tot de conclusie dat de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming in Zweden in zijn geheel gekenmerkt wordt door systeemfouten zoals begrepen in artikel 

3(2) van Verordening 604/2013. 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 de door de betrokkene voorafgaand 

aan zijn beschermingsverzoek in België in Zweden ingediende verzoek niet op een objectieve en 

gedegen wijze aan de bovenvermelde standaarden werd getoetst. 

Middels het akkoord van 05.03.2019 hebben de Zweedse instanties te kennen gegeven dat Zweden 

verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek van de betrokkene wat betekent dat in dit geval 

geen sprake is van (indirect) refoulement bij overdracht van eiser aan Zweden. 

De betrokkene zal na overdracht in Zweden een nieuw verzoek kunnen indienen. 

Een recente bron betreffende verzoekers voor internationale bescherming in Zweden is het rapport over 

asiel en internationale bescherming van het onder meer mede door de “European Council on Refugees 

and Exiles“ (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information Database” over Zweden (George 

Joseph en Michael Williams, “Asylum Information Database –Country Report – Sweden”, laatste update 

op 31.12.2018, een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de 

betrokkene). Het rapport meldt dat personen die aan Zweden worden overgedragen en wiens verzoek 

reeds het voorwerp was van een finale afwijzing bij aankomst het voorwerp kunnen zijn van vasthouding 

(“Dublin returnees with a final negative decision in Sweden are normally taken into custody on arrival 

and measures taken to facilitate their removal”, pagina 34). We wensen te benadrukken dat wordt 

gemeld dat de mogelijkheid tot detentie bestaat, maar niet dat detentie in deze gevallen een 

“automatisme” is. 

Als de betrokkene besluit opnieuw internationale bescherming te vragen in Zweden zal dit verzoek 

worden beschouwd als een navolgend verzoek (“subsequent application”). Er zijn geen redenen om aan 

te nemen dat dit verzoek niet op eenzelfde wijze zal worden behandeld en worden beoordeeld als 

navolgende verzoeken van personen die Zweden niet verlieten. 

Indieners van een navolgend verzoek hebben volgens het AIDA-rapport recht op beperkte materiële 

opvang (“reduced material conditions”, pagina 56).  

Verder wijzen we er op dat het AIDA-rapport meldt dat de Zweedse wetgeving de toegang van 

verzoekers voor internationale bescherming tot noodzakelijke medische zorgen garandeert (pagina 65). 

Er wordt gewag gemaakt 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 Zweden 

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.  

Tijdens het verhoor stelde de betrokkene een goede gezondheid te kennen. 

De betrokkene bracht tot heden geen attesten of andere elementen aan die aanleiding geven te 

besluiten dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Zweden zouden verhinderen of 

dat redenen van gezondheid in geval van een overdracht een reëel risico impliceren op blootstelling aan 

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

Handvest. 

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

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

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

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

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

We zijn van oordeel dat de medische voorzieningen in Zweden van vergelijkbaar niveau mogen worden 

verondersteld als in België en dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de betrokkene in zijn 
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hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Zweden niet de nodige zorgen zal 

kunnen verkrijgen. 

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

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

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

Verordening 604/2013. 

De Zweedse autoriteiten zullen tenminste 7 werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de 

overdracht van de betrokkene. 

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

betrokkene aan Zweden een reëel risico impliceert op blootstelling aan omstandigheden, die een 

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

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

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

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

verzoek tot internationale bescherming, die aan de Zweedse autoriteiten toekomt met toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 18(1)d van Verordening 604/2013. 

 

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

binnenkomstdocumenten. 

 

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

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

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

bij de Zweedse autoriteiten. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Uit de gegevens overgemaakt door de verwerende partij blijkt dat verzoeker op 1 augustus 2019 

werd overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat, overeenkomstig artikel 

39/56, 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), de beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen gebracht worden door de vreemdeling die 

doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 

waarbij de voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 

2479/001, 118), blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandelingen en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissingen moet verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

De Raad stelt vast dat het niet betwist is dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd uitgevoerd 

en verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij nog een belang heeft bij de vernietiging van deze 

beslissing. 

 

Verweerder kan derhalve worden gevolgd in zijn standpunt dat het beroep onontvankelijk is in de mate 

dat het gericht is tegen het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

  

Voormelde vaststelling impliceert evenwel niet dat verzoeker geen belang meer zou hebben bij de 

vernietiging van de beslissing tot weigering van verblijf, waarin wordt bepaald welk land bevoegd is voor 

de behandeling van zijn asielaanvraag. Het standpunt van verweerder dat “kan worden aangenomen dat 

verzoekende partij haar asielrelaas zal hebben uiteengezet ten aanzien van de Italiaanse 

asielinstanties”, is niet meer dan een veronderstelling en laat de Raad dus niet toe te concluderen dat 

verzoeker geen belang meer heeft bij de vernietiging van deze beslissing.  

 

Artikel 29, derde lid, van de Dublin III-verordening luidt daarenboven als volgt: 
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“Indien een persoon ten onrechte is overgedragen of indien een overdrachtsbesluit in beroep of na 

bezwaar wordt vernietigd nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, neemt de lidstaat die de 

overdracht heeft verricht, de betrokkene onmiddellijk terug.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de eventuele vernietiging van de beslissing tot weigering van verblijf, 

ondanks het feit dat verzoeker naar Zweden werd gebracht, zijn juridische situatie nog kan wijzigen en 

nog kan leiden tot het door hem nagestreefde resultaat. 

 

De exceptie is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 

 

“EERSTE ERNSTIG MIDDEL: Schending van het voorzichtigheidsbeginsel, artikel 2 en 3 van de 

Motiveringswet van 29 juli 1991, artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, artikel 3 

en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 27 van de DUBLIN III  

(Verordening (EG) nr. 604/2013 is sinds 1 januari 2014 van kracht op nieuwe asielaanvragen en op alle 

nieuwe overname- of terugnameverzoeken van lopende asielprocedures) evenals van   

machtsoverschreiding 

 

Doordat de bestreden beslissing niet vatbaar is voor beroep welke voldoet aan de voorwaarden bepaald 

in artikel 27 (ev) van de DUBLIN III verordening.   

Doordat artikel 3 EVRM een absolute bescherming toekent  

Doordat nagelaten heeft de bestreden beslissing aan de raadsman van verzoeker over te maken daar 

waar hiertoe uitdrukkelijk werd verzocht. 

 

Terwijl verzoeker recht heeft op een schorsend beroep – ten gronde. 

 

De absolute bescherming van artikel 27 DUBLIN III geldt in het geval een verzoekende partij onder 

toepassing van de Dublin procedures wordt overgedragen aan een derde land, ook al werd de 

overnameprocedure gestart voor de inwerkingtreding van de DUBLIN III verordening. 

 

De absolute bescherming van artikel 3 en het verbod op onmenselijke behandeling eveneens van 

toepassing indien in het kader van een asielaanvraag de asielaanvrager de onmogelijkheid wordt 

geboden om ten gronde voor de Rechter zijn zaak te laten behandelen. 

 

Dat de voorwaarden waartoe een Land mag overgaan tot opsluiting (bewaring op bepaalde plaats) strikt 

bepaald zijn door de Dublin III verordening en slechts kunnen toegepast worden indien er mogelijkheid 

is tot schorsend beroep ten gronde. 

 

De Dublin III Verordening (EU) nr. 604/2013 is sinds 1 januari 2014 van kracht op nieuwe 

asielaanvragen en op alle nieuwe overname- of terugnameverzoeken van lopende asielprocedures. 

Deze Verordening is verbindend en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten ervan. België is niet 

helemaal in orde. 

 

Zo legt Dublin III een beroep met volle rechtsmacht op tegen een Dublinoverdracht, terwijl de Belgische 

Verblijfswet enkel een schorsings- en annulatieberoep voorziet.  

Ook het recht op opvang zou moeten verlengd worden, terwijl dat nu in België niet voorzien is: 

  

Artikel 27 Dublin III Verordening zegt dat een asielzoeker die voor de behandeling van zijn 

asielaanvraag naar een andere lidstaat wordt doorverwezen het recht heeft tegen het overdrachtsbesluit 

bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen, in de vorm van een beroep of 

een bezwaar ten aanzien van de feiten en het recht. 

 

Artikel 27§3 Dublin III Verordening zegt ook dat de asielzoeker “de gelegenheid heeft om binnen een 

redelijke termijn een rechterlijke instantie te verzoeken de uitvoering van het overdrachtsbesluit op te 

schorten in afwachting van de uitkomst van het beroep”. 
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Dit heeft gevolgen voor het recht op opvang van asielzoekers onder de Dublinprocedure. De Belgische 

Opvangwet voorziet immers niet in de verlenging van de opvang van een asielzoeker wanneer een 

schorsings- en annulatieberoep tegen de Dublinoverdracht wordt ingediend.  

 

Maar als men besluit dat art. 27 Dublin III Verordening een beroep met volle rechtsmacht met zich mee 

brengt, met een schorsend effect, dan moet de materiële hulp wel verlengd worden totdat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen een beslissing genomen heeft. 

 

Op 16 januari 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 1/2014 de wetsbepalingen over de 

beroepsprocedure voor asielzoekers uit een ‘veilig herkomstland’. Volgens het GwH is een niet-

schorsend annulatieberoep bij de RvV geen effectief beroepsmiddel in de zin van art. 13 EVRM (recht 

op daadwerkelijke rechtshulp). – en dus bij verlenging schending van artikel 3 EVRM welke zich verzet 

tegen onmenselijke en vernederende behandeling. 

De aangevochten beslissing betreft éénzelfde soort bestreden beslissing waar eveneens geen effectief 

rechtsmiddel voorhanden is. 

 

Het feit dat in België de toegang tot de Rechter ten gronde wordt ontnomen is de facto een onmenselijke 

en vernederende behandeling. De asielzoekers het recht op een schorsend beroep in volle rechtsmacht, 

met ook recht op opvang.  

 

Het Grondwettelijk Hof herhaalt in zijn arrest wat het recht op daadwerkelijke rechtshulp inhoudt zoals 

voorzien in art.13 EVRM volgens de interpretatie van het EHRM. Iemand die een verdedigbare grief 

aanvoert die is afgeleid uit de schending van art. 3 EVRM heeft namelijk het recht om toegang te krijgen 

tot: 

 

- een rechtscollege dat bevoegd is om de inhoud van de grief te onderzoeken en het gepaste herstel 

te bieden; 

- een beroep dat van rechtswege opschortend is; 

- een beroep dat een ‘aandachtige’, ‘volledige’ en ‘strikte’ controle mogelijk maakt van de situatie van 

de verzoeker. 

 

Het Grondwettelijk Hof beoordeelt het annulatieberoep bij de RvV tegen een beslissing van niet-

inoverwegingname van het CGVS als onvoldoende: 

 

- het annulatieberoep bij de RvV schorst de beslissing van CGVS niet; 

- het annulatieberoep impliceert een onderzoek van de wettigheid van de bestreden beslissing op 

grond van de elementen waarvan de overheid kennis had toen de beslissing werd genomen. De RvV is 

bij het behandelen van het annulatieberoep dus niet verplicht om eventuele nieuwe elementen in 

overweging te nemen. De RvV is evenmin verplicht om de actuele situatie van de verzoekers op het 

moment wanneer de Raad uitspraak doet ten opzichte van de situatie in hun land van herkomst te 

onderzoeken. 

 

Uit deze vaststelling besluit het Hof dat het annulatieberoep geen effectief beroepsmiddel is in de zin 

van art.13 EVRM. 

 

Om na te gaan of art.13 EVRM geschonden is, moet het Grondwettelijk Hof rekening houden met alle 

mogelijke beroepen waarover asielzoekers uit veilige herkomstlanden beschikken. Ook een beroep 

tegen de tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering (een repatriëring) naar het land waar zij 

risico zouden lopen op een schending van art. 3 EVRM, valt hier onder. De parallel met huidig 

bestreden beslissing is treffend 

 

- Een UDN beroep is slechts bij dreigende uitzetting voorhanden en slechts een zeer beperkte 

periode; 

- De eenzijdige NIET afdwingbare beslissingen van de RvV in algemene vergadering  inzake art. 13 

hebben geen bindende (wettelijke kracht) en bieden dan ook geen enkele rechtszekerheid; 

- De RvV is niet verplicht om rekening te houden met nieuwe elementen noch met de actuele situatie 

van de verzoeker. 

 

Het Grondwettelijk Hof besloot meermaals dat er geen daadwerkelijk beroepsmiddel is in de zin van 

art.13 EVRM. Dat wetswijzigingen geen wijziging hebben aangebracht aan bovenstaande evaluatie. 
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Het verschil in behandeling tussen asielzoekers uit ‘veilige herkomstlanden’ en andere asielzoekers is 

om deze redenen volgens het Hof niet redelijk verantwoord. Dit kan ontegensprekelijk ook 

doorgetrokken worden naar de huidige beroepsprocedure, waar verzoeker ook geen enkele 

verantwoording ontving om tegen de richtlijn in geen effectief rechtsmiddel te mogen ontvangen; 

 

Het is zo dat het arrest van het GwH gevolgen heeft voor verzoeker aangezien deze slechts een 

annulatieberoep kan indienen: 

 

Voor de Dublin asielweigering van verzoeker geeft de nieuwe Dublin III Verordening sinds 1 januari 

2014 aan dat ook hiervoor een beroep met volle rechtsmacht met schorsend effect nodig is. 

 

Dat artikel 27 Dublin III verordening ook onmiddellijk toepasselijk is op alle hangende Dublin dossier in 

zoverre de beroepsmogelijkheden geen onderscheid maken in beslissingen genomen op basis van 

overnameverzoeken van voor de inwerkingtreding van de Dublin III verordening, dan wel nadien. 

 

Dat de bepalingen van de verordening conform artikel 49 reeds van toepassing zijn.  

 

Zij is van toepassing op verzoeken om internationale bescherming die zijn ingediend vanaf de eerste 

dag van de zesde maand na de inwerkingtreding ervan, en is vanaf die dag van toepassing op elk 

verzoek tot overname of terugname van verzoekers, ongeacht de datum waarop het verzoek is 

ingediend. Welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat vóór die datum is ingediend, wordt bepaald volgens de in Verordening (EG) nr. 

343/2003 vastgestelde criteria. 

 

Met andere woorden de procedurele bescherming is onmiddellijk van toepassing maar de bepaling van 

het bevoegde land zal nog via de oude procedure verlopen. 

 

Het middel is dan ook ernstig;” 

 

3.1.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de “motiveringswet” van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet en het “voorzichtigheidsbeginsel”, bevat het middel geen 

uiteenzetting met betrekking tot de wijze waarop deze rechtsregels zijn geschonden. Hetzelfde geldt met 

betrekking tot de artikelen 3 en 13 van het EVRM. Verzoeker geeft een ganse uiteenzetting waaruit de 

Raad zou kunnen afleiden dat hij zijn beroep in volle rechtsmacht zou willen behandeld zien, maar laat 

na enige kritiek op de inhoud van de bestreden beslissing te uiten.  

 

Ten overvloede weze er opgemerkt dat de bestreden beslissing de juridische en feitelijke grondslag 

vermeldt. De bestreden beslissing verwijst naar artikel 51/5 van vreemdelingenwet en naar artikel 

18.1,(d), van de Dublin III-verordening. De bestreden beslissing vermeldt de redenen waarom de 

verwerende partij Zweden verantwoordelijk acht voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

verzoeker. Deze redenen worden door in het middel niet betwist.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de “motiveringswet” van 29 juli 1991 en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Het onderdeel dat de schending van de voorzichtigheidsplicht 

aanvoert, is onontvankelijk bij gebreke aan uiteenzetting hoe dit zou kunnen geschonden zijn. Evenmin 

geeft verzoeker enige verduidelijking op welke wijze de bestreden beslissing met machtsoverschrijding 

zou genomen zijn. Ook dit onderdeel is onontvankelijk. Uit de zinsnede “De absolute bescherming van 

artikel 3 en het verbod op onmenselijke behandeling eveneens van toepassing indien in het kader van 

een asielaanvraag de asielaanvrager de onmogelijkheid wordt geboden om ten gronde voor de Rechter 

zijn zaak te laten behandelen.” kan de Raad niet afleiden op welke wijze de verzoekende partij is 

blootgesteld aan een onmenselijke behandeling indien diens beroep niet “ten gronde” wordt behandeld 

enerzijds en volstaat de vaststelling dat niets de verzoekende partij belet diens beroep tot 

nietigverklaring verder te zetten en dat diens middelen naar hun gegrondheid worden onderzocht voor 

de verwijdering. Voorts wordt erop gewezen dat de bestreden beslissing niet betwist dat de Dublin III-

verordening van kracht is op huidig geschil. Waar de verzoekende partij schijnt voor te houden dat 

artikel 27 van deze Verordening de Raad zou verplichten diens beroep en huidige vordering tot 

schorsing in volle rechtsmacht te behandelen om een daadwerkelijk beroep mogelijk te maken, kan 

dergelijke verplichting niet in de Verordening teruggevonden worden. Voorts ziet de Raad niet in op 

basis van welke bepaling de Dublin III-verordening een beroep met volle rechtsmacht oplegt aan de 

Lidstaten en toont verzoeker evenmin zijn belang bij deze grief aan nu hij nalaat in concreto de motieven 

van de bestreden beslissing te bekritiseren. Evenmin verduidelijkt verzoeker in het verzoekschrift op 
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welke wijze een behandeling in volle rechtsmacht het te nemen arrest zou kunnen wijzigen. In de mate 

verzoeker verwijst naar artikel 27 van de Dublin III-verordening en meent dat deze geschonden is, luidt 

deze bepaling:  

 

“1. De verzoeker of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), heeft het recht 

tegen het overdrachtsbesluit bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen, in 

de vorm van een beroep of een bezwaar ten aanzien van de feiten en het recht.  

2. De lidstaten stellen een redelijke termijn vast waarbinnen de betrokkene zijn recht op het instellen van 

een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig lid 1, kan uitoefenen.  

(…)  

4. De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde autoriteiten ambtshalve kunnen besluiten de uitvoering 

van het overdrachtsbesluit op te schorten in afwachting van de uitkomst van het beroep of het bezwaar. 

(…)”  

 

Uit deze bepaling blijkt geen verplichting tot opschorting van de bestreden beslissing. Immers houdt het 

woord “kunnen” geen verplichting in. Voorts ziet de Raad niet het belang in van de opmerking van de  

verzoeker waarbij deze verwijst naar artikel 27, §3, van de Dublin III-verordening en stelt dat hij in de 

gelegenheid moet zijn binnen een redelijke termijn een rechtelijke instantie te verzoeken de uitvoering 

van het overdrachtsbesluit op te schorten. Verzoeker laat na uiteen te zetten waarom hij niet in de 

gelegenheid was om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen.   

 

De opmerkingen van de verwerende partij dienaangaande en haar verwijzing naar artikel 19 van de 

Dublin III-verordening zijn terecht.  

 

Waar verzoeker verwijst naar het arrest van het Grondwettelijk Hof met nr. 1/2014 van 16 januari 2014, 

is dit niet dienstig omdat dit arrest geen betrekking heeft op de beslissingen die zich steunen op de 

Dublinverordeningen. Huidige vordering is immers niet gericht tegen een beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

Verder ontbreekt elke wijze van toelichting hoe de bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM zou 

schenden en uit verzoeker de facto geen enkele kritiek op de overdracht naar Zweden en het gegeven 

dat de Zweedse autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van diens asielaanvraag. Nu 

geen schending van een Europeesrechtelijke Verdragsbepaling is aangetoond, kan evenmin een ernstig 

middel ontward worden in het betoog dat de schending van artikel 13 van het EVRM aanvoert. Wat de 

aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM betreft, dient te worden gesteld dat dit artikel, 

gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig kan worden opgeworpen zonder ook de 

bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist 

(RvS 14 oktober 2002, nr. 111.462; RvS 30 november 2007, nr. 177.451). Verzoeker voert weliswaar de 

schending aan van artikel 3 van het EVRM, maar hoger werd reeds aangetoond dat hij geen schending 

van deze verdragsbepaling aannemelijk maakt. Voorts wordt er vastgesteld dat de grieven niet gericht 

zijn tegen de bestreden beslissing. Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden beslissing 

zijn onontvankelijk (RvS 12 januari 1999, nr. 78.055). 

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“De schending aan van de artikelen 20 juncto 3 van de Dublin-III-Verordening, van de artikelen 3 §2, 15 

en 17 van de Dublin-II-verordening, 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 (hierna: de 

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

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

Vreemdelingenbesluit), van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

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

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële en formele 

motiveringsplicht. Artikel 15(2) VO 343/2003 

 

Doordat: 
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Aan de verzoekende partij werd een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 26quater) betekend. 

 

Als rechtsgrond voor de beslissing werd verwezen naar artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen j. art. 71/3 van 

het Vreemdelingenbesluit en artikel 20(5) van de Dublin – III verordening.  

 

Artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende:  

 

“§ 1. (Zodra de vreemdeling aan de grens of in het Rijk, overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51, 

een asielaanvraag indient), gaat de Minister of zijn gemachtigde, met toepassing van (Europese 

regelgeving die België bindt), over tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het asielverzoek. 

 

(Te dien einde kan in een welbepaalde plaats worden vastgehouden voor de tijd die hiervoor strikt 

noodzakelijk is, zonder dat de duur van de vasthouding of de opsluiting een maand te boven mag gaan 

(…)  

3° de vreemdeling die niet beschikt over de in artikel 2 bedoelde binnenkomstdocumenten en waarbij de 

afname van vingerafdrukken overeenkomstig artikel 51/3 erop wijzen dat hij in een dergelijke Staat 

verbleven heeft.  

(…) 

(Onverminderd het eerste (...) lid, onderzoekt (de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen) de asielaanvraag die is ingediend door iemand die tijdelijke bescherming geniet en op grond 

daarvan gemachtigd is in het Rijk te verblijven.)  

(Indien de vreemdeling binnen de vijftien dagen na verzending geen gevolg geeft aan een oproeping of 

een verzoek om inlichtingen, wordt hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn asielaanvraag.)  

§ 2. (Zelfs wanneer krachtens de criteria van Europese regelgeving die België bindt, België niet verplicht 

is het verzoek in behandeling te nemen, kan de minister of zijn gemachtigde op elk ogenblik beslissen 

dat België verantwoordelijk is om het verzoek te behandelen.) Het verzoek waarvan België de 

behandeling op zich moet nemen, of waarvoor het verantwoordelijk is, wordt behandeld overeenkomstig 

de bepalingen van deze wet. (…)”  

 

Art. 20 (5) van de dublin-III verordening stelt als volgt:  

 

“De lidstaat waarbij het verzoek om internationale bescherming is ingediend, is verplicht om, op de in de 

artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden en met het oog op afronding van de procedure tot 

bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming, over te gaan tot terugname van de verzoeker die zich zonder verblijfstitel in een andere 

lidstaat ophoudt of daar opnieuw een verzoek heeft ingediend na zijn eerste, in een andere lidstaat 

ingediende verzoek te hebben ingetrokken tijdens de procedure tot bepaling van de lidstaat die 

verantwoordelijk is.”  

 

De verwerende partij steunt zich bij het nemen van de bestreden beslissing op: 

- het gegeven dat de vingerafdrukken van de verzoekende partij in zweden werden geregistreerd en dat 

Zweden ook een asielaanvraag voor verzoeker zou hebben geregistreerd;  

- verzoeker enkel aanhaalt dat hij wenst dat België zijn asielaanvraag zou behandelen en dat hij niet zou 

hebben te kennen gegeven dat hij niet aangaf date r een asielaanvraag in Zweden lopende was.;  

- het feit dat de asielprocedure in Zweden correct verloopt en er geen aanleidingen zijn om te denken 

dat verzoeker zich niet opnieuw zou kunnen richten tot de asielprocedure of zou worden opgesloten 

tijdens de asielprocedure of in slechte opvangomstandigheden zou terechtkomen tijdens de 

asielprocedure;  

- dat verzoeker geen ‘afhankelijke’ persoon is of dat zijn Moeder niet als dusdanig kan worden erkend. 

 

De toegang tot de nodige bescherming dient zowel te bestaan in theorie als in de praktijk.  

 

Verder blijkt duidelijk uit de procedure en de bestreden beslissing dat verzoeker duidelijk heeft 

aangegeven dat hij dient in te staan voor zijn hulpbehoevende Moeder, welke als erkende vluchtelinge 

bijzondere bescherming dient te genieten. 

 

Uiteraard kan niet ontkend worden dat verzoeker overige familieleden heeft die eveneens in Eeklo 

verblijven, maar het komst aan alle kinderen toe om bij te dragen bij de opvang en het onderhoud van 
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hun ouder. DVZ is en was op de hoogte van de aanwezigheid van de Moeder en diens problemen. 

Verzoeker is gedomicilieerd (zie procedurestukken) in Eeklo bij zijn Moeder en staat dan ook in voor de 

opvang. 

 

De afhankelijkheidsrelatie is een erkende uitzondering in het kader van de Dublin procedure. DVZ 

erkende dit expliciet in de bestreden beslissing ((art 15(2) - VO 343/2003) en geeft aan dat de 

afhankelijkheidsrelatie moet worden beoordeeld op grond van objectieve (en zo mogelijk) medische 

gronden. 

 

Hoewel verzoeker reeds 5 maanden in België verbleef en duidelijk aangaf dat hij in België is voor zijn 

Moeder, liet DVZ expliciet na aan verzoeker aan te geven – zie gebrek aan stukken in het dossier – dat 

deze bepaalde stukken diende voor te leggen. 

 

Niet enkel werd verzoeker niet ingelicht over het gegeven dat er een Dublin Procedure hangende 

is/was, hij werd niet ingelicht over de mogelijkheid bijkomende documenten over te maken. 

 

Dat het ook de plicht is van de DVZ om de asielzoeker te wijzen op zijn rechten en plichten.  

 

2. Wanneer de ene betrokkene afhankelijk is van de hulp van de andere wegens een zwangerschap, 

een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of hoge leeftijd, zorgen de lidstaten er 

normaliter voor dat de asielzoeker kan blijven bij of wordt herenigd met een familielid dat zich op het 

grondgebied van een van de lidstaten bevindt, op voorwaarde dat er in het land van herkomst 

familiebanden bestonden. (artikel 15(2) VO 343/2003) 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat het niet louter de plicht is van de verzoekende partij om meet e werken maar 

ook aan DVZ om dit te onderzoeken en de aanvrager te wijzen om zijn rechten en plichten, zo ook het 

bewijs van de afhankelijkheid. 

 

Ook op grond van artikel 15(1) kan de lidstaat steeds de behandeling naar zich toe trekken. Door de 

samenwoonst, de hulp is het bewijs van afhankelijkheid reeds geleverd. Er kan dan ook geen twijfel over 

bestaan. 

 

DVZ heeft dan ook niet geantwoord op de vragen en argumenten van verzoeker.” 

 

3.2.2. Verzoeker haalt in een tweede middel aan dat hij dient in te staan voor zijn hulpbehoevende 

moeder, die erkend vluchteling is. Verzoeker faalt echter om dieper in te gaan op het feit waarom zijn 

moeder hulpbehoevend zou zijn. 

 

De bestreden beslissing motiveert met betrekking tot het feit dat zijn moeder in België woont als volgt:  

 

“De betrokkene werd gehoord op 27.02.2019. Hij verklaarde gescheiden te zijn. Hij verklaarde eveneens 

dat hij één zoon heeft die in Iran verblijft en dat hij een andere zoon heeft die in Zweden verblijft en die 

er internationale bescherming mocht ontvangen. Verder verklaart de betrokkene dat zijn moeder, zijn 

twee broers en zijn zus allemaal in Eeklo, België verblijven. In België verblijft hij bij zijn moeder. De 

betrokkene uit ook om diezelfde reden verzet tegen een overdracht naar Zweden in het kader van 

Verordening 604/2013. Hieromtrent merken we vooreerst op dat Verordening 604/2013 de 

verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als 

persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor 

internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende familieleden van de betrokkene 

kunnen ten overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals omschreven in 

artikel 2,g) van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in dit geval niet 

van toepassing zijn. 

Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 

604/2013 – de artikels 16(1), 17(1) en 17(2) - merken we op dat de loutere aanwezigheid van 

familieleden op zich niet leidt tot de toepassing van artikel 17(1), de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. Artikel 17(2) stelt dat de verantwoordelijke Lidstaat ten allen tijde voordat in 

eerste aanleg een beslissing werd genomen een andere Lidstaat kan vragen een persoon over te 

nemen teneinde familierelaties te verenigen op humanitaire gronden. We benadrukken dat in het geval 

van de betrokkene Zweden verantwoordelijk werd voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene en dat Zweden België niet vroeg de asielaanvraag van de betrokkene te behandelen met 

toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in België verblijvend familielid. Artikel 
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16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn kind, broer of zus of ouder 

indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of 

hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die broer, zus of ouder of indien dat 

kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 16(1) stelt wel dat dat kind, die 

broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de familiebanden al in het land van 

herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor de afhankelijke persoon te 

zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. We benadrukken hierbij dat 

betrokkene tijdens zijn gehoor in België verklaarde geen medische problemen te kennen en ook geen 

melding maakte van medische problemen betreffende zijn in België verblijvende familieleden. We 

wensen dan ook te benadrukken dat tot op heden in het kader van de asielprocedure van betrokkene 

geen medische attesten of andere documenten werden aangebracht omtrent zijn fysieke of mentale 

gezondheidstoestand. Daarnaast merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor d.d. 27.02.2019 geen 

gewag maakte van een afhankelijkheidsrelatie tussen hem en zijn in België verblijvende familieleden 

gebaseerd op werkgelegenheid, administratieve bijstand, financiële en sociale steun en integratie. Hij 

geeft binnen deze context aan 8 jaar in Zweden verbleven te hebben alvorens hij naar België wenste te 

komen. 

Hij verklaarde bijkomend ook dat zowel zijn broers en zus als zijn moeder in België verblijven waardoor 

zijn moeder aanspraak zou kunnen maken op de bijstand van haar overige kinderen. We benadrukken 

desbetreffend dat artikel 16(1) van Verordening 604/2013 duidelijk spreekt over een mogelijke 

afhankelijkheidsrelatie op basis van “een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een 

zware handicap of hoge leeftijd”. De door betrokkene aangehaalde redenen van afhankelijkheid vallen 

dan ook niet onder de toepassing van artikel 16(1) van Verordening 604/2013. Daarnaast merken we op 

dat een overdracht van betrokkene naar Zweden in het kader van Verordening 604/2013 niet 

automatisch impliceert dat er enkele vorm van financiële of sociale steun kan bestaan tussen de 

betrokkene en zijn familieleden. We benadrukken dan ook dat op grond van de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier niet kan worden besloten dat er vanwege een bepaalde 

reden daadwerkelijk een relatie van afhankelijkheid tussen hem en zijn in België verblijvende 

familieleden zou bestaan. Verder zijn we ook niet in bezit van een schriftelijke verklaring van de 

familieleden van betrokkene ter zake en merken we op dat artikel 11(2) van Verordening 1560/2003 

stipuleert dat de in artikel 15(2) van Verordening 343/2003 beoogde situaties van afhankelijkheid zo veel 

mogelijk worden beoordeeld op grond van objectieve elementen zoals bijvoorbeeld medische attesten. 

Dergelijke elementen worden in dit geval niet voorgelegd. Het kan uiteraard aangenomen worden dat 

een integratie bevorderd kan worden door de asielaanvraag van betrokkene in België te behandelen, 

toch weegt dit element niet zwaar genoeg om een afdoende afhankelijkheidsband aan te nemen.” 

 

Artikel 9 van de Dublin III-verordening bepaalt wanneer een gezinslid van de verzoeker, ongeacht of het 

gezin reeds in het land van oorsprong was gevormd, als de persoon die internationale bescherming 

geniet is toegelaten voor verblijf in een lidstaat, is deze lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling 

van het verzoek om internationale bescherming, mits de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij 

dat wensen. 

 

Onder gezinsleden wordt voor de toepassing van de Dublin III-verordening verstaan (artikel 2, f): 

 

“„gezinsleden”: voor zover het gezin reeds in het land van herkomst bestond, de volgende leden van het 

gezin van de verzoeker die op het grondgebied van de lidstaten aanwezig zijn:  

— de echtgenoot van de verzoeker of de niet-gehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt 

onderhouden, indien in het recht of de praktijk van de betrokken lidstaat niet-gehuwde paren en 

gehuwde paren op een vergelijkbare manier worden behandeld in het kader van diens recht met 

betrekking tot onderdanen van een derde land;  

— de minderjarige kinderen van paren als bedoeld onder het eerste streepje, of van de verzoeker, mits 

zij niet gehuwd zijn, ongeacht of zij volgens het nationale recht wettige, buitenechtelijke of geadopteerde 

kinderen zijn;  

— indien de verzoeker een minderjarige en ongehuwd is, de vader, moeder of andere volwassene die 

krachtens de wet of volgens de praktijk van de lidstaat waar de volwassene aanwezig is, voor de 

verzoeker verantwoordelijk is;  

— indien de persoon die internationale bescherming geniet een minderjarige en ongehuwd is, de vader, 

moeder of andere volwassene die krachtens de wet of volgens de praktijk van de lidstaat waar de 

persoon die internationale bescherming geniet aanwezig is, voor hem verantwoordelijk is;” 

 

Verzoeker wordt voor de toepassing van de verordening, als meerderjarige, niet beschouwd als lid van 

het gezin van zijn moeder.   
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Artikel 16 van de Dublin III-verordening bepaalt:  

 

“Afhankelijke personen  

1. Wanneer, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap 

of hoge leeftijd, een verzoeker afhankelijk is van de hulp van zijn kind, broer of zus of ouder dat of die 

wettig verblijft in een van de lidstaten, of het kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker dat of 

die wettig verblijft in een van de lidstaten afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, zorgen de 

lidstaten er normaliter voor dat de verzoeker kan blijven bij of wordt verenigd met dat kind, die broer of 

zus, of die ouder, op voorwaarde dat er in het land van herkomst familiebanden bestonden, het kind, de 

broer of zus, of de ouder of de verzoeker in staat is voor de afhankelijke persoon te zorgen en de 

betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen.  

2. Wanneer het kind, de broer of zus, of de ouder, bedoeld in lid 1, wettig verblijft in een andere lidstaat 

dan de lidstaat waar de verzoeker zich ophoudt, is de lidstaat waar het kind, de broer of zus, of de ouder 

wettig verblijft, de verantwoordelijke lidstaat, tenzij de gezondheidstoestand van de verzoeker hem 

gedurende een significante tijdsspanne belet naar die lidstaat te reizen. In dat geval is de lidstaat waar 

de verzoeker zich ophoudt de verantwoordelijke lidstaat. Dit brengt voor deze lidstaat niet de 

verplichting met zich mee dat het kind, de broer of zus, of de ouder naar die lidstaat moeten worden 

gebracht.” 

 

De bestreden beslissing motiveert in dit verband:  

 

“Artikel 16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn kind, broer of zus of 

ouder indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware 

handicap of hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die broer, zus of ouder of 

indien dat kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 16(1) stelt wel dat dat 

kind, die broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de familiebanden al in het land 

van herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor de afhankelijke persoon te 

zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. We benadrukken hierbij dat 

betrokkene tijdens zijn gehoor in België verklaarde geen medische problemen te kennen en ook geen 

melding maakte van medische problemen betreffende zijn in België verblijvende familieleden. We 

wensen dan ook te benadrukken dat tot op heden in het kader van de asielprocedure van betrokkene 

geen medische attesten of andere documenten werden aangebracht omtrent zijn fysieke of mentale 

gezondheidstoestand. Daarnaast merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor d.d. 27.02.2019 geen 

gewag maakte van een afhankelijkheidsrelatie tussen hem en zijn in België verblijvende familieleden 

gebaseerd op werkgelegenheid, administratieve bijstand, financiële en sociale steun en integratie. Hij 

geeft binnen deze context aan 8 jaar in Zweden verbleven te hebben alvorens hij naar België wenste te 

komen. 

Hij verklaarde bijkomend ook dat zowel zijn broers en zus als zijn moeder in België verblijven waardoor 

zijn moeder aanspraak zou kunnen maken op de bijstand van haar overige kinderen. We benadrukken 

desbetreffend dat artikel 16(1) van Verordening 604/2013 duidelijk spreekt over een mogelijke 

afhankelijkheidsrelatie op basis van “een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een 

zware handicap of hoge leeftijd”. De door betrokkene aangehaalde redenen van afhankelijkheid vallen 

dan ook niet onder de toepassing van artikel 16(1) van Verordening 604/2013. Daarnaast merken we op 

dat een overdracht van betrokkene naar Zweden in het kader van Verordening 604/2013 niet 

automatisch impliceert dat er enkele vorm van financiële of sociale steun kan bestaan tussen de 

betrokkene en zijn familieleden.” 

 

Verzoeker voert geen concrete gegevens aan die deze motieven weerleggen. Hij voert geen elementen 

aan die wijzen op een bijzondere afhankelijkheidsband met zijn moeder. Zelfs indien aannemelijk 

gemaakt zou worden dat verzoekers moeder hulpbehoevend zou zijn, quod non in casu, wordt nog niet 

aannemelijk gemaakt dat verzoeker de enige is die voor haar kan zorgen en dat deze 

afhankelijkheidsrelatie onder de toepassing van artikel 16 van de Dublin III-verordening zou vallen. 

Verzoeker haalt immers zelf aan dat er andere familieleden in Eeklo verblijven. Het loutere feit dat hij 

samenwoont met zijn moeder, dat overigens niet gestaafd wordt, kan geenszins als een bewijs van 

afhankelijkheid gezien worden. Uit de bestreden beslissing blijkt bovendien dat verzoeker een zoon 

heeft die in Zweden verblijft en dat hij zelf acht jaar in Zweden heeft doorgebracht.  

 

Verzoeker geeft in het middel wel aan dat hij het hier niet mee eens is, doch hiermee wordt niet 

aangetoond dat deze beoordeling onzorgvuldig, onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn.  
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Waar verzoeker aanvoert dat hij niet werd uitgenodigd om stukken voor te leggen, laat verzoeker thans 

ook na bijkomende stukken neer te leggen die een afhankelijkheidsrelatie kunnen aantonen (enkel de 

betekende beslissing, het pro deo-attest en de brief van de gemeente als bijlage gevoegd). Gezien 

verzoeker niet aannemelijk maakt dat zijn moeder hulpbehoevend is, kan dan ook niet aannemelijk 

gemaakt worden dat verzoeker niet aan Zweden kan overgedragen kan worden. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van de artikelen 3, §2, 15 en 17 van de Dublin II-

verordening, kan worden volstaan op te merken dat met artikel 48 van de Dublin III-verordening de 

Dublin II-verordening werd ingetrokken.  

 

Verzoeker haalt ook geen concrete inhoudelijke elementen aan die wijzen op een schending van artikel 

3 van het EVRM bij een overdracht naar Zweden. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


