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 nr. 231 705 van 23 januari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN 

Henri Jasparlaan 109 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Palestijnse origine te zijn, op 14 november 2019 heeft 

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

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

van 11 september 2019 “tot verlenging van de overdrachtstermijn van zes naar achttien maanden 

conform art.29§2 van de Dublin III-Verordening”. 

 

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 13 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HAUQUIER loco advocaat F. 

GELEYN en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 19 februari 2019 dient de verzoekende partij een verzoek tot internationale bescherming in.  

 

1.2. Uit onderzoek blijkt dat de vingerafdrukken van verzoekende partij reeds op 18 december 2018 in 

Spanje werden afgenomen.  
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1.3. Op 19 maart 2019 wordt een overnameverzoek aan de Spaanse autoriteiten gericht. Op 26 maart 

2019 stemmen de Spaanse autoriteiten in met het verzoek.  

 

1.4. Op 29 juli 2019 wordt beslist tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater).  

 

1.5. Op 11 september 2019 wordt beslist de overdrachtstermijn naar achttien maanden te verlengen. Dit 

is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“O., A. R. M. (..) 

Geboren te Gaza op 01.05.1985  

Onderdaan van Palestina 

Adres: (..)  

N.N xxxxxxxxxxxxx 

Geachte 

Betrokkene maakt sinds 26.03.2019 het voorwerp uit van een terugnameakkoord met Spanje in het 

kader van de Dublin-lll- Verordening. 

Betrokkene maakt sinds 29.07.2019 het voorwerp uit van een betekende bijlage 26quater met BGV (10 

dagen). 

Op 06.08.2019 werd door Meester Geleyn gecommuniceerd dat zijn cliënt vanaf 07.08.2019 zal 

verblijven bij de heer T. S. (..) op het adres (..) te 3500 Hasselt. 

Een adrescontrole werd aangevraagd door SEFOR teneinde na te gaan of betrokkene op dit 

doorgegeven adres verblijft. 

Uit het verslag van de adrescontrole blijkt dat PZ LRH op 09.09.2019 een adrescontrole heeft uitgevoerd 

op het doorgegeven adres. 

Uit het verslag blijkt dat de agenten de woning niet mochten betreden van bewoner T. S. (..) en dat deze 

verklaarde dat betrokkene niet aanwezig is. 

Bewoner stelt dat hij betrokkene onderdak geeft. 

Betrokkene kan echter niet worden aangetroffen op het opgegeven adres. Er kan dan ook gesteld 

worden dat betrokkene niet op het opgegeven adres verblijft. 

Op basis van het voorgaande werden de Spaanse autoriteiten geïnformeerd dat betrokkene met 

onbekende bestemming is vertrokken en werd de overdrachtstermijn van het Spaanse akkoord van 

26.03.2019 verlengd van zes naar achttien maanden conform art. 29§2 van de Dublin-lll-Verordening. 

De uiterste datum om betrokkene over te dragen is nu: 26.09.2020.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Enig middel afgeleid uit: 

- Artikelen 3, 6 en 13 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden; 

- Artikelen 41 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; Artikelen 4 en 29 

van de Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en 

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

verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij 

een van de lidstaten wordt ingediend; 

- Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

administratieve beslissingen; 

- Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en het verwijderen van de vreemdelingen.  

- Beginselen van behoorlijk bestuur, zowel naar Unierecht als naar Belgisch administratief recht, 

waaronder, het recht op een eerlijke administratieve procedure, de zorgvuldigheidsplicht, het 

rechtsmatige vertrouwensbeginsel, het beginsel van redelijkheid en het recht om te worden gehoord.  

 

Eerste onderdeel: schending artikel 29, § 2 van de Dublin lll-Verordeninq. alleen gelezen alsook juncto 

artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; de beginselen van behoorlijk 

bestuur, zowel naar Unierecht als naar Belgisch administratief recht, waaronder, het recht op een 

eerlijke administratieve procedure, de zorgvuldigheidsplicht, het rechtsmatige vertrouwensbeginsel, het 

beginsel van redelijkheid en het recht om te worden gehoord; alsook een manifeste appreciatiefout  
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Overwegende dat de bestreden beslissing gesticht is op artikel 29, §2 van de Dublin III- verordening ; 

Dat artikel 29 van de Dublin lll-verordening stelt dat: 

“1. De verzoeker of andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), wordt overeenkomstig 

het nationale recht van de verzoekende lidstaat, na overleg tussen de betrokken lidstaten, overgedragen 

van de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat zodra dat praktisch mogelijk is, en uiterlijk 

binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek van een andere lidstaat om 

de betrokkene over of terug te nemen of vanaf de definitieve beslissing op het beroep of het bezwaar 

wanneer dit overeenkomstig artikel 27, lid 3, opschortende werking heeft. 

Als overdrachten aan de verantwoordelijke lidstaat plaatsvinden in de vorm van een gecontroleerd 

vertrek of onder geleide, dragen de lidstaten er zorg voor dat dit op humane wijze gebeurt, met volledige 

eerbiediging van de grondrechten en de menselijke waardigheid. 

De verzoekende lidstaat verstrekt de verzoeker zo nodig een doorlaatbewijs. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen betreffende het model van dit doorlaatbewijs vast. Deze uitvoeringshandelingen 

worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. De verantwoordelijke 

lidstaat laat de verzoekende lidstaat weten dat de betrokkene is aangekomen of dat hij zich niet binnen 

de gestelde termijn heeft gemeld. 

2. Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van zes maanden, komt de 

verplichting voor de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, te 

vervallen, en gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht 

wegens gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal 

één jaar worden verlengd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt. 

[...]” 

Dat uit artikel 29, eerste en tweede lid van de Dublin lll-verordening blijkt dat de lidstaat die de overname 

heeft gevraagd aan de verantwoordelijke lidstaat, in principe over een termijn van zes maanden beschikt 

om de betrokkene effectief over te dragen aan de verantwoordelijke lidstaat. Deze termijn van zes 

maanden begint te lopen vanaf de (impliciete) aanvaarding van het overnameverzoek door de 

verantwoordelijke lidstaat of, wanneer er een schorsend beroep of bezwaar werd ingesteld tegen het 

overdrachtsbesluit, vanaf de definitieve beslissing op dit schorsend beroep of bezwaar (artikel 29, eerste 

lid van de Dublin lll-verordening). Bij wege van uitzondering kan deze termijn van zes maanden worden 

verlengd tot achttien maanden indien de betrokkene onderduikt (artikel 29, tweede lid van de Dublin lll-

verordening). Wanneer de overdracht niet heeft plaats gevonden binnen de normale termijn van zes 

maanden, of binnen de verlengde termijn van achttien maanden, gaat de verantwoordelijkheid voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming over op de verzoekende lidstaat (artikel 29, 

tweede lid van de Dublin lll- verordening); 

Dat onderduiken de enige toestand is die de bestreden beslissing mag rechtvaardigen ; 

Dat verwerende partij van oordeel is dat verzoekende partij niet op het opgegeven adres verblijft en 

bijgevolg met onbekende bestemming is vertrokken ; 

Dat het bestaan van onderduiken uit een individueel onder zoek moet blijken ; 

Dat de tegenpartij zich baseert op een politieverslag van 09.09.2019 (stuk 2) om te besluiten dat 

verzoekende partij niet op het opgegeven adres verblijft (stuk 1) ; 

Dat nochtans duidelijk werd gesteld in het politieverslag van 09.09.2019 dat er een tweede poging zou 

gedaan worden om verzoekende partij op het opgegeven adres aan te treffen, de tegenpartij kon hier 

dus niet onwetend over zijn ; 

Dat op 11.09.2019 de aangekondigde adrescontrole plaatsvond en dat hierover eveneens een verslag 

werd opgesteld (stuk 3) ; 

Dat er op dezelfde dag een begeleidend schrijven aan de tegenpartij werd gericht door de heer Jan M. 

(..), Inspecteur van politie (stuk 4) ; 

Dat hierin valt te lezen dat: 

“Beste, 

Naar aanleiding van de afspraak gemaakt met S. (..) bieden wij (INP M. (..)/INP W. (..)) ons vandaag 

11/09/2019 om 11:45 uur aan op het adres (..) te 3500 Hasselt. Het betreft een rijwoning. Boven de 

deurbel staat de naam T. S. (..) vermeld met daaronder een sticker met de naam van O. (..). Wanneer 

wij aanbellen, opent S. (..) de deur en komt hij buiten staan bij ons. Hij deelt ons mee dat O. (..) niet zal 

meegaan met onze diensten. O. (..) heeft naar zijn advocaat gebeld, dewelke hem heeft aangeraden 

niet met onze diensten mee te komen en tot 26/09/2019 te wachten. S. (..) zegt dat O. (..) zich wel wil 

laten zien om te bewijzen dat hij daadwerkelijk aanwezig is. Er worde een venster geopend, achter een 

vliegenraam zien wij een manspersoon staan. Daar wij betrokkene niet kennen, vragen wij om een 

identiteitsdocument van betrokkene te zien. S. (..) communiceert in het Engels tegen O. (..) dat hij een 

paspoort moet laten zien. Hierbij gaat S. (..) terug naar binnen en krijgt hij aan de deur 

(inkomhal/woonkamer of keuken) van O. (..) een paspoort. S. (..) komt vervolgens terug naar buiten en 

overhandigt ons het paspoort. Dit betreft een paspoort van de Palestijnse Autoriteit (zie foto in bijlage). 
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Op één van de pagina’s is een valse Schengenuitreisstempel van Brussel Nationaal aangebracht (zie 

foto in bijlage). O ( )eeft zich zelf nooit in de inkomhal begeven en zich altijd op afstand gehouden. In 

bijlage vindt u het formulier. 

Met vriendelijke groeten” (eigen aanduidingen). 

Dat hieruit duidelijk blijkt dat verzoekende partij zich wel degelijk op het opgegeven adres bevond en 

bijgevolg niet ondergedoken was ; 

Dat de tegenpartij desalniettemin op 11.09.2019 overgaat tot het besluit van de verlenging van de 

overdrachtstermijn van zes naar achttien maanden conform art. 29, §2 van de Dublin lll-Verordening en 

dit op basis van de eerdere adrescontrole van 09.09.2019 ; 

Dat deze gedraging getuigt van een onzorgvuldige wijze waarop de tegenpartij haar bevoegdheden 

uitoefent, daar zij kennis had van het feit dat er een tweede controle zou plaatsvinden, doch beslist om 

deze controle niet af te wachten en een beslissing te nemen waarbij de positieve adrescontrole naast 

zich wordt neergelegd ; 

Dat het aan de tegenpartij toekomt om aan te tonen dat de bestreden beslissing op rechtsgeldige wijze 

genomen werd ; 

Dat er in casu niet wordt aangetoond dat de beslissing genomen werd vooraleer het tweede 

politierapport van 11.09.2019 werd overgemaakt aan de tegenpartij ; 

Dat indien niet wordt aangetoond dat de bestreden beslissing op rechtsgeldige wijze genomen werd, 

men a contrario kan stellen dat de bestreden beslissing niet op rechtsgeldige wijze genomen werd en 

dus de facto niet rechtsgeldig is ; 

Zie in deze zin het arrest van de Raad van State van 29 maart 2000 met nummer 86.391 : 

"Considérant qu'il résulte de l'exposé des faits que le requérant a introduit sa demande de séjour fondée 

sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers par une lettre recommandée à la poste le 29 décembre 1998; qu'il ressort 

par ailleurs du dossier administratif, qu'interrogée ultérieurement par la partie adverse, l'administration 

communale de Molenbeek-Saint-Jean a communiqué comme date d'introduction de la demande, le 6 

janvier 1999, date probable de l'enregistrement du courrier du requérant par l'administration communale 

et non la date du dépôt de l'envoi recommandé qui en l'espèce donne date certaine à la demande; que 

dès cette dernière date et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de séjour fondée sur l'article 9, 

alinéa 3, précité, la partie adverse ne pouvait, sans violer les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 

précitée et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

prendre une mesure d'éloignement à l'égard du requérant, puisqu'une telle mesure d'éloignement serait 

prise en méconnaissance de toutes les circonstances de la cause; que viole également ce principe la 

décision prise à la même date que celle à laquelle la demande de séjour a été introduite tant il n'est pas 

possible de déterminer dans un tel cas d'espèce. laquelle de la demande ou de la décision, est 

antérieure à l'autre: que le moyen est sérieux...Est suspendue l'exécution de l'ordre de quitter le 

territoire notifié.’'  (eigen onderlijning). 

(Vrije vertaling: Overwegende dat uit de feiten blijkt dat verzoeker zijn verzoek om verblijf op grond van 

artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bij aangetekende brief van 29 december 

1998 bij het postkantoor heeft ingediend; dat uit het administratief dossier ook blijkt dat het 

gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, na door de tegenpartij te zijn ondervraagd, als datum van 

indiening van het verzoek, 6 januari 1999, de vermoedelijke datum van inschrijving van het schrijven van 

de aanvrager door het gemeentebestuur heeft meegedeeld en niet de datum van indiening van het 

aangetekende schrijven, die in dit geval een bepaalde datum aan het verzoek geeft; dat vanaf deze 

laatste datum en totdat een beslissing is genomen over het verzoek om verblijf op grond van 

bovengenoemd artikel 9, lid 3, de wederpartij niet zonder schending van de artikelen 62 van de 

genoemde wet van 15 december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van administratieve handelingen een uitzettingsbevel tegen verzoekster kon 

uitvaardigen, aangezien een dergelijk uitzettingsbevel zou worden genomen zonder dat rekening zou 

worden gehouden met alle omstandigheden van het geval; dit beginsel wordt ook geschonden door de 

beslissing die is genomen op dezelfde datum als de datum waarop het verzoek om verblijf is ingediend, 

aangezien in een dergelijk geval niet kan worden vastgesteld welke van de aanvragen of beslissingen 

vóór de andere zijn ingediend; dat het middel ernstig is.... De uitvoering van het bevel om het 

grondgebied waarvan kennisgeving is gedaan, is opgeschort.). 

Dat de beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn van zes naar achttien maanden bovendien 

niet aan verzoekende partij betekend werd ; 

Dat zonder de bestreden beslissing België op heden reeds verantwoordelijk zou zijn omwille van de 

overdrachtstermijn van zes maanden en dat verzoekende partij dient te beschikken over een 

rechtsmiddel tegen deze beslissing ; 

In het reeds eerder vermeldde arrest van Uw Raad van 08.05.2018 wordt er onder meer gesteld dat: 



  

 

 

X - Pagina 5 

“In casu wordt de Raad geconfronteerd met een beslissing van het bestuur om de termijn voor 

uitvoering van de overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat (Italië) te verlengen naar achttien 

maanden wegens het onderduiken van de verzoeker. Deze mogelijkheid tot verlenging is geregeld in 

artikel 29, lid 2 van de Dublin III- verordening. Vooralsnog heeft het Hof nog geen uitlegging gegeven 

van de term “onderduikt” van artikel 29, lid 2 van de Dublin lll-verordening (zie weliswaar hangende 

prejudiciële vraag bij het Hof in de zaak C-163/17, Abubacarr Jawo/Bondsrepubliek Duitsland). Het Hof 

heeft, zoals supra toegelicht, wel reeds duidelijk gesteld dat het verstrijken van de overdrachtstermijn 

van zes maanden (cf. artikel 29, leden 1 en 2 van de Dublin lll-verordening) zonder dat een overdracht 

heeft plaats gevonden, de verantwoordelijkheid voor het behandelen van het verzoek om internationale 

bescherming van rechtswege doet overgaan van de aanvankelijk verantwoordelijke lidstaat naar de 

verzoekende lidstaat (supra Shiri C-201/16, punt 39), zonder dat dit dus nog een beslissing of 

appreciatie vergt. Wanneer, echter; zoals in casu, de verzoekende lidstaat meent dat er redenen zijn om 

de overdrachtstermijn bij wege van uitzondering te verlengen naar maximaal achttien maanden wegens 

het onderduiken van de betrokken verzoeker, dan is het evenwel duidelijk dat de verzoekende lidstaat 

hiertoe een beslissing dient te nemen en een appreciatiebevoegdheid uitoefent. De beslissing dat de 

verzoeker is ondergedoken veronderstelt immers dat de bevoegde autoriteiten bepaalde feitelijke 

elementen en/of gedragingen van de verzoeker onderzoeken en dat zij beslissen of daaruit blijkt dat de 

verzoeker is ondergedoken. De vaststelling dat de verzoeker is ondergedoken is dan ook geenszins een 

directe en voor eenvoudige constatatie vatbare vaststelling, doch zij veronderstelt een beslissing met 

een zekere appreciatiemarge. Daarom precies is het van belang dat deze beslissing met redenen wordt 

omkleed teneinde de verzoeker de mogelijkheid te bieden om met volledige kennis van zaken te 

beslissen of hij er baat bij heeft zich tegen deze beslissing tot de bevoegde rechter te wenden en 

teneinde ook deze rechter ten volle in staat te stellen om zijn controle van de rechtmatigheid van de 

betrokken handeling uit te oefenen. 

Uit artikel 26 van de Dublin lll-verordening blijkt dat uitdrukkelijk een schriftelijke beslissing wordt vereist 

voor het overdrachtsbesluit zelf, met name van het besluit om de verzoeker over te dragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat en van het besluit om zijn verzoek om internationale bescherming niet te 

behandelen. Ook al vereist artikel 29 van de Dublin lll-verordening niet uitdrukkelijk dat een beslissing 

tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit schriftelijk moet worden vastgesteld, 

is de Raad naar analogie met het arrest Mahdi van oordeel dat de verplichting om het overdrachtsbesluit 

schriftelijk vast te stellen, ook moet worden begrepen als betrekking hebbend op de beslissing 

betreffende de verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit. Dit in de eerste plaats 

omdat zowel het overdrachtsbesluit als de beslissing tot verlenging van de uitvoeringstermijn een 

rechtstreekse invloed hebben op het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat, in die zin dat bij gebrek 

aan overdrachtsbesluit of bij gebrek aan verlening van de overdrachtstermijn de Belgische overheden 

en niet de Italiaanse overheden verantwoordelijk zouden zijn voor het behandelen van het verzoek om 

internationale bescherming. Beide beslissingen hebben dan ook eenzelfde gevolg. Bovendien moet de 

verzoeker in beide gevallen de motivering kunnen kennen van het ten aanzien van hem vastgestelde 

besluit (cf. HvJ 5 juni 2014, C-146/14 PPU, Mahdi, punt 44). 

Bijgevolg houdt artikel 26 juncto artikel 29, lid 2 van de Dublin lll-verordening, in het licht van de rechten 

van verdediging zoals neergelegd in artikel 47 van het Handvest, een verplichting in om de beslissing tot 

het verlengen van de overdrachtstermijn te motiveren in een op schrift gestelde akte om de verzoeker 

toe te laten met kennis van zaken de rechtmatigheid te betwisten van een besluit dat een rechtstreekse 

impact heeft op de bepaling van de verantwoordelijke lidstaat. Dit dringt zich des te meer op in gevallen 

waarin het beroep tegen het overdrachtsbesluit op het moment van het verlengen van de 

overdrachtstermijn reeds definitief werd verworpen zodat dit besluit in rechte vast staat. In ieder geval is 

het ook in het licht van een doeltreffende rechterlijke controle vereist dat de beslissing tot verlenging op 

schrift wordt gesteld om de Raad toe te laten om na te gaan of het bestuur is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of het die correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan binnen de perken van 

de redelijkheid tot zijn beslissing is gekomen. 

In casu moet de Raad met de verzoeker evenwel vaststellen dat het bestuur heeft nagelaten om haar 

beslissing om de overdrachtstermijn te verlengen tot achttien maanden wegens het onderduiken van de 

verzoeker, op schrift te stellen en ze met de nodige redenen te omkleden. Zoals hoger reeds werd 

gesteld, maakt de Engelstalige brief van 25 juli 2017 enkel de door artikel 9, lid 2 van de 

Uitvoeringsverordening 118/2014 voorgeschreven mededeling uit aan de Italiaanse Dublin Uni van het 

feit dat de overdrachtstermijn wordt verlengd wegens het onderduiken van de verzoeker. Deze loutere 

mededeling maakt op zich geen beslissing uit, maar betreft enkel de loutere kennisgeving van de grond 

tot verlenging van de overdrachtstermijn aan de aanvankelijk verantwoordelijke lidstaat. Er blijkt uit het 

administratief dossier niet dat de verweerder voorafgaand aan deze loutere kennisgeving op enige wijze 

in een op schrift gestelde beslissing heeft gemotiveerd waarom hij van oordeel is dat de verzoeker is 

ondergedoken. Ten overvloede kan worden opgemerkt dat de verweerder, indien hij in deze een 
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geschreven beslissing had genomen, deze beslissing overeenkomstig artikel 51/2, vijfde lid van de 

Vreemdelingenwet rechtsgeldig aan de verzoeker had kunnen ter kennis brengen. 

Het verzuim om een schriftelijke beslissing te nemen waarbij de feiten worden geduid waarop het 

bestuur zich steunt om vast te stellen dat de verzoeker is ondergedoken en om bijgevolg de termijn voor 

overdracht te verlengen naar achttien maanden, schendt derhalve artikel 29, lid 2 van de Dublin iii-

verordening juncto artikel 47 van het Handvest. 

Deze redenatie kan naar analogie op onderhavige zaak worden toegepast. 

In casu is er weliswaar sprake van een schriftelijke beslissing (stuk 1), echter deze werd niet aan 

verzoekende partij ter kennis gebracht en, zoals supra reeds werd gesteld, toont de bestreden 

beslissing niet aan dat de tegenpartij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, noch is zij binnen de 

perken van de redelijkheid tot een beslissing gekomen. 

Immers, zij gaat er ten onrechte van uit dat verzoekende partij ondergedoken zou zijn, dit terwijl de 

tegenpartij niet onwetend was of kon zijn dat verzoekende partij wel degelijk op het opgegeven adres 

verbleef. 

Zo werd er een aangetekend schrijven gericht aan de tegenpartij door de raadsheer van verzoekende 

partij, om haar op de hoogte te brengen van de adreswijziging; was er een eerste verslag van de politie, 

waaruit al een eerste vermoeden kon blijken dat verzoekende partij op het vermelde adres aanwezig 

was en waarin werd gesteld dat zij twee dagen later nogmaals gingen controleren; en was er uiteindelijk 

het tweede politieverslag (opgesteld op de datum van de bestreden beslissing) waaruit klaar en duidelijk 

blijkt dat verzoekende partij wel degelijk op het opgegeven adres aanwezig was. 

Er werd hoegenaamd geen rekening gehouden met het politierapport van 11.09.2019, waaruit 

klaarblijkelijk blijkt dat verzoekende partij wel degelijk op het opgegeven verblijft. Hierboven werd reeds 

aangetoond (zie supra) dat men er van uit moet gaan dat de tegenpartij op de hoogte was van de 

inhoud van dit politierapport tijdens het nemen van de bestreden beslissing, vermits niet wordt 

aangetoond dat de bestreden beslissing genomen werd vooraleer het tweede politierapport ontvangen 

werd door de tegenpartij. 

Bovendien werd er in het eerste politierapport van 09.09.2019 reeds gesteld dat de heer S ()e kennen 

gaf dat verzoekende partij op het opgegeven adres verblijft, het had bijgevolg redelijk geweest dat de 

tegenpartij een afwachtende houding aannam en het tweede politierapport afwachtte alvorens een 

beslissing te nemen. 

De tegenpartij kan dus niet binnen de perken van de redelijkheid stellen dat zij met alle, juiste feitelijke 

gegevens rekening heeft gehouden om te komen tot haar besluit dat verzoekende partij zogenaamd 

ondergedoken was. 

De tegenpartij gaat bijgevolg onterecht over tot het nemen van de beslissing om de overdrachtstermijn 

te verlengen van zes naar achttien maanden, overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de Dublin lll-

verordening. 

In deze begaat de tegenpartij dan ook een manifeste appreciatiefout. 

 

Tweede onderdeel: schending artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de  toegang, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen en artikelen 2 en  3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de  administratieve beslissingen   

 

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, maakt de tegenpartij in de bestreden beslissing geen gewag 

van het politieverslag dat haar om 14u01 op dezelfde dag als de genomen beslissing werd 

overgemaakt. 

Hierdoor schendt zij de op haar rustende motiveringsplicht. 

Dat Uw Raad met betrekking tot het belang van een afdoende motivatie in het reeds eerder 

aangehaalde arrest van 08.05.2018 stelt dat: 

“Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door de wet van 24 februari 2017 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de 

nationale veiligheid te versterken, bepaalt het volgende: 

“§ 2. De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De feiten die deze beslissingen 

rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten. 

Wanneer de in artikel 39/79, § 1, tweede lid, bedoelde beslissingen gebaseerd zijn op feiten die 

beschouwd worden als dwingende redenen van nationale veiligheid wordt in deze beslissingen vermeld 

dat ze gebaseerd zijn op dwingende redenen van nationale veiligheid in de zin van artikel 39/79, §3.” 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet is opgenomen onder Titel III, hoofdstuk 1 van de 

Vreemdelingenwet, dat het volgende - bij de voormelde wet van 24 februari 2017 gewijzigde - opschrift 

draagt: “Recht om te worden gehoord, motivering en kennisgeving van de administratieve beslissingen 

en beroepen.” 
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Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de voormelde wetswijziging wordt gesteld dat de 

bepalingen van artikel 62 van de Vreemdelingenwet “ertoe (strekken) sommige procedurele waarborgen 

die aan de vreemdelingen zijn toegekend, te verduidelijken. Het is om die reden dat het opschrift van 

titel III en zijn hoofdstuk I is aangepast.” (Parl.St. Kamer, 2016-17, nr. 2215/001, p. 43). Er wordt tevens 

verwezen naar het arrest Boudjlida waarin, zoals hoger reeds toegelicht, het Hof uitlegt dat de 

verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren opdat de betrokkene 

in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, het uitvloeisel vormt van het beginsel van 

eerbiediging van de rechten van de verdediging. 

Het is zodoende duidelijk dat de wetgever, met de wijziging van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 

voor ogen heeft gehad om in de Belgische rechtsorde een weerspiegeling op te nemen van het 

Unierechtelijk beginsel van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat onder meer de 

verplichting omvat om de beslissingen te motiveren. 

Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet betreft een nationaalrechtelijke bepaling die het bestuur ertoe 

verplicht om dergelijke individuele beslissingen met redenen te omkleden en om de feiten die deze 

beslissingen rechtvaardigen te vermelden. 

[...] 

Indien het bestuur uitvoering geeft aan het Unierecht, quod in casu, dan staat dit er echter niet aan in de 

weg dat in overeenstemming met de beginselen van voorrang en volle werking van het Unierecht, deze 

Belgische interne norm betreffende de verplichting tot formele motivering conform het Unierecht moet 

worden uitgelegd. Bijgevolg moet ook artikel 62 va de Vreemdelingenwet worden ingevuld conform de 

toepasselijke bepalingen van de Dublin lll-verordening, de grondrechten die worden bescherming door 

het Handvest en de rechtspraak van het Hof van Justitie (zie G. DEBERSAQUES en M. RUCKASEYS, 

"Vreemdelingenrecht”, in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele motivering van 

bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2013, 439). 

Gezien de uitlegging door het Hof van Justitie van het grondrecht op een doeltreffende voorziening in 

rechte zoals bepaald in artikel 47 van het Handvest en gelet op de artikelen 26 en 29, lid 2 van de 

Dublin lll-verordening blijkt, zoals supra uiteengezet, dat naar analogie met het arrest Mahdi de 

verplichting om het overdrachtsbesluit schriftelijk vast te stellen, waarin de motieven worden uiteengezet 

die deze beslissing rechtvaardigen, ook moet worden begrepen als betrekking hebbend op de beslissing 

betreffende de verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit. 

Bijgevolg moet in casu artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet conform het Unierecht worden begrepen 

in de zin dat een schriftelijke beslissing vereist is waarin de feiten worden vermeld die de beslissing 

rechtvaardigen. Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet kan dan immers niet worden uitgelegd op een 

wijze die afbreuk doet aan het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zoals neergelegd in 

artikel 47 van het Handvest. 

Zodoende dient tevens een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet te worden vastgesteld. ” 

Zie eveneens het arrest van Uw Raad met nummer 203 685 van 8 mei 2018: 

“In tegenstelling tot de term onderduiken maakte het unierechtelijk beginsel van behoorlijk bestuur wel 

reeds het voorwerp uit van uitlegging door het Hof, waarbij zowel het hoorrecht als de motiveringsplicht 

worden toegelicht en in verband gebracht met het recht op een doeltreffend rechtsmiddel. 

De verzoeker verwijst hierbij terecht naar het arrest Boudjlida van het Hof van 11 december 2014 dat de 

motiveringsplicht als onderdeel van het hoorrecht uitlegt onder meer in punt 38 waar het Hof stelt: “Dat 

recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis neemt 

van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit omstandig te motiveren (zie arresten Technische Universität 

München, C-269/90, EU:C:1991:438, punt 14 en Sopropé, EU:C:2008:746, punt 50). De verplichting om 

een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren opdat de betrokkene in staat is te 

begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging 

van de rechten van de verdediging (arret M., EU:C:2012:744, punt 88).’’ (eigen benadrukken). 

Waar de verzoeker wijst op het feit dat de beslissing op heldere en ondubbelzinnige wijze de redenering 

van de opsteller van de akte moet weergeven, teneinde de bestemmeling toe te laten de werkelijke 

motieven te begrijpen en ze te kunnen aan vechten in het kader van een beroep en de bevoegde 

jurisdictie in staat te stellen om zijn controle uit te oefenen, maakt hij een verband tussen de 

motiveringsplicht en de rechten van verdediging. 

Dit verband vindt steun in de rechtspraak van het Hof die reeds in verschillende arresten wees op het 

belang van een toereikende motivering als wezenlijke vormvereiste en daaraan uitdrukkelijk het recht 

van de benadeelde persoon op een doeltreffende voorziening in rechte heeft gekoppeld (bv. HvJ 15 

oktober 1987, Heylens, C-222/86, punt 15 en Gerecht 20 september 2011, Evropaïki Dynamiki, T- 

461/08, punt 122). 

In het kader van asiel en migratie en meer bepaald de toepassing van de Richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 
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procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op het 

grondgebied verblijven (de Terugkeerrichtlijn) oordeelde het Hof in het arrest Mahdi van 5 juni 2014 (C-

146/14 PPU) in punt 44 dat niet enkel een schriftelijk besluit is vereist bij de vaststelling van de 

inbewaringstelling, maar eveneens bij elk besluit betreffende de verlenging van de bewaring, ook al 

vereist artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn dit niet letterlijk bij de verlenging. Het Hof stelt in punten 45 en 

46 dat de verplichting tot mededeling van motieven vereist is, zowel om de betrokken derdelander de 

mogelijkheid te bieden zijn rechten onder zo goed mogelijke omstandigheden te verdedigen en met 

volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij heeft zich tot de bevoegde rechter te wenden, 

als om deze laatste ten volle in staat te stellen om de controle van de rechtmatigheid van de betrokken 

handeling uit te oefenen. Iedere andere uitlegging zou tot gevolg hebben dat het grondrecht op een 

doeltreffende voorziening in rechte zou worden aangetast (zie eveneens M. MAES en A. WIJNANTS, 

‘Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het 

vreemdelingenrecht (Deel 2)”, T. Vreemd. 2016, 179-180. en M. MAES en A. WIJNANTS, "Het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht” in 

X. (ed.), 10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming, Brugge, die 

Keure, 2017, 278-279). 

Uit artikel 26 van de Dublin lll-verordening blijkt dat uitdrukkelijk een schriftelijke beslissing wordt vereist 

voor het overdrachtsbesluit zelf, met name van het besluit om de verzoeker over te dragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat en van het besluit om zijn verzoek om internationale bescherming niet te 

behandelen. Ook al vereist artikel 29 van de Dublin lll-verordening niet uitdrukkelijk dat een beslissing 

tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit schriftelijk moet worden vastgesteld, 

is de Raad van oordeel dat naar analogie met punt 44 van het arrest Mahdi de verplichting om het 

overdrachtsbesluit schriftelijk vast te stellen, ook moet worden begrepen als betrekking hebbend op de 

beslissing betreffende de verlenging van de uitvoeringstermijn van het overdrachtsbesluit. Dit in de 

eerste plaats omdat zowel het overdrachtsbesluit als de beslissing tot de verlenging van de 

uitvoeringstermijn een rechtstreekse invloed hebben op het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat, in 

die zin dat bij gebrek aan overdrachtsbesluit of aan verlenging van de overdrachtstermijn de Belgische 

overheid en niet de Italiaanse overheid verantwoordelijk zou zijn voor het behandelen van het verzoek 

om internationale bescherming. Beide beslissingen zijn dan ook soortgelijk aangezien ze eenzelfde 

gevolg hebben. Bovendien moet de verzoeker in beide gevallen de motivering kunnen kennen van het 

ten aanzien van hem vastgestelde besluit (cf. HvJ 5 juni 2014 Mahdi, C-146/14 PPU, punt 44). 

Bijgevolg houdt artikel 26 iuncto artikel 29, lid 2 van de Dublin lll-verordening, in het licht van de rechten 

van verdediging zoals neergelegd in artikel 47 van het Handvest, een verplichting in om de beslissing tot 

het verlengen van de overdrachtstermijn te motiveren in een op schrift gestelde akte om de verzoeker 

toe te laten met kennis van zaken de rechtmatigheid te betwisten van een besluit dat een rechtstreekse 

impact heeft op de bepaling van de verantwoordelijke lidstaat. Dit dringt zich des te meer op in gevallen 

waarin het beroep tegen het overdrachtsbesluit op het moment van het verlengen van de 

overdrachtstermijn reeds definitief werd verworpen zodat dit besluit in rechte vast staat. In ieder geval is 

het ook in het licht van een doeltreffende rechterlijke controle vereist dat de beslissing tot verlenging op 

schrift wordt gesteld om de Raad toe te laten om na te gaan of het bestuur is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan binnen de perken van 

de redelijkheid tot zijn beslissing is gekomen. 

In casu moet de Raad met de verzoeker evenwel vaststellen dat het bestuur heeft nagelaten om zijn 

beslissing om de overdrachtstermijn te verlengen tot achttien maanden wegens het onderduiken van de 

verzoeker, op schrift te stellen en ze met de nodige redenen te omkleden. Zoals hoger reeds werd 

gesteld, maakt de Engelstalige brief van 2 juni 2017 enkel de door artikel 9, lid 2 van de Uitvoering s- 

verordening 118/2014 voorgeschreven mededeling uit aan de Italiaanse Dublin Unit van het feit dat de 

overdrachtstermijn wordt verlengd wegens het onderduiken van de verzoeker. Deze loutere mededeling 

maakt op zich geen beslissing uit, maar betreft enkel de loutere kennisgeving van de grond tot 

verlenging van de overdrachtstermijn aan de aanvankelijk verantwoordelijke lidstaat. Er blijkt uit het 

administratief dossier niet dat de verweerder voorafgaand aan deze loutere kennisgeving op enige wijze 

in een op schrift gestelde beslissing heeft gemotiveerd waarom hij van oordeel is dat de verzoeker is 

ondergedoken. Ten overvloede kan worden opgemerkt dat de verweerder, indien hij in deze een 

geschreven beslissing had genomen, deze beslissing overeenkomstig artikel 51/2, vijfde lid van de 

Vreemdelingenwet rechtsgeldig aan de verzoeker had kunnen ter kennis brengen. 

Het verzuim om een schriftelijke beslissing te nemen waarbij de feiten worden geduid waarop het 

bestuur zich steunt om vast te stellen dat de verzoeker is ondergedoken en om bijgevolg de termijn voor 

de overdracht te verlengen naar achttien maanden, schendt het unierechtelijk beginsel van behoorlijk 

bestuur gezien het belang dat het Hof hecht aan de motiveringsplicht als wezenlijke vormvereiste voor 

een doeltreffende voorziening in rechte. 
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Een schending van het unierechtelijk beginsel van behoorlijk bestuur iuncto artikel 29, lid 2 van de 

Dublin lll-verordening blijkt.” 

De motieven van een beslissing dienen adequaat te zijn en de rechterlijke controle hierop strekt zich uit 

tot de correctheid, toelaatbaarheid en pertinentie van de motieven. De beslissing moet op heldere en 

ondubbelzinnige wijze de redenering van de opsteller van de akte weergeven, teneinde de 

bestemmeling toe te laten de werkelijke motieven te begrijpen en ze te kunnen aanvechten in het kader 

van een beroep, alsook moet zij de bevoegde jurisdictie in staat stellen om controle uit te oefenen. 

In casu, is dit niet gebeurt, vermits de tegenpartij onterecht geen rekening houdt met de positieve 

woonstcontrole van 11.09.2019 en bijgevolg is het voor verzoekende partij onmogelijk om de werkelijke 

motieven van de beslissing te kunnen begrijpen, zeker vermits de bestreden beslissing nooit aan 

verzoekende partij betekend werd. 

 

Derde onderdeel: miskenning van de zorgvuldigheidsplicht 

 

De Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht als volgt omschreven: “veiller avant d'arrêter une 

décision, à recueillir toutes les données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de 

prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause’’   ; “[procéder] à un examen complet 

et particulier des données de l’espèce, avant de prendre une décision” ; “le devoir de minutie ressortit 

aux principes généraux de bonne administration et oblige l’autorité à procéder à une recherche 

minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en 

considération tous les éléments du dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en pleine 

connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d’espèce” 

(Vrije vertaling : “ervoor te zorgen dat, alvorens een beslissing te nemen, alle relevante gegevens van 

de zaak worden verzameld en zorgvuldig worden onderzocht, zodat een volledig geïnformeerde 

beslissing kan worden genomen"; "[ga] over tot een volledig en specifiek onderzoek van de gegevens 

van de zaak, alvorens een beslissing te nemen”; "de zorgplicht maakt deel uit van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en verplicht de autoriteit om de feiten grondig te onderzoeken, de 

nodige informatie te verzamelen om een beslissing te kunnen nemen en rekening te houden met alle 

elementen van de zaak, zodat zij met volledige kennis van zaken en na een redelijke beoordeling van 

alle elementen die relevant zijn voor de oplossing van de zaak, haar beslissing kan nemen.). 

In casu, blijkt duidelijk dat verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht miskent door geen rekening te 

houden met het politieverslag van 11.09.2019, en dus niet alle relevante gegevens van de zaak te 

verzamelen en te onderzoeken. 

*** 

De bestreden beslissing is in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens, artikelen 41 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikelen 4 en 

29 van de Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria 

en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een van een 

verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij 

een van de lidstaten wordt ingediend, artikel 62 van de wet van 15 februari 1980 betreffende de 

toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van administratieve handelingen ; 

Dat de hierboven aangehaalde elementen aantonen dat de tegenpartij verkeerdelijk artikel 29, lid 2 van 

de Dublin lll-verordening toepast door onrechtmatig te besluiten dat de overdrachtstermijn van zes 

maanden verlengd dient te worden naar achttien maanden wegens het onderduiken van verzoekende 

partij ; 

Dat het bestreden besluit derhalve artikel 29 van de Dublin lll-verordening schendt door Spanje te 

beschouwen als de staat die verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van verzoekende partij ; 

Overwegende dat het verzoek van de aanvrager om internationale bescherming door België moet  

worden behandeld op basis van de Dublin lll-verordening. 

Dat het middel gegrond is.” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 hebben betrekking op de formele motiveringsplicht 

(cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen 

verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de vreemdelingenwet. De Raad stelt vast 
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dat in casu de bestreden beslissing op duidelijke wijze de overwegingen in rechte en in feite weergeeft 

die hebben geleid tot deze beslissing. 

 

Zoals duidelijk blijkt heeft de verwerende partij een schriftelijke beslissing genomen waarin uitdrukkelijk 

wordt uiteengezet welke elementen aanleiding hebben gegeven tot het treffen van deze beslissing. De 

voorziene motivering stelt verzoekende partij in staat kennis te nemen van de redenen die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen. Verzoekende partij kent deze motieven ook, nu zij deze aan 

een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel. Haar betoog dat de verwerende partij geen 

rekening heeft gehouden met de woonstcontrole van 11 september 2019 bevestigt net dat verzoekende 

partij op de hoogte is van de redenen die de verwerende partij ertoe gebracht hebben de bestreden 

beslissing te treffen nu verzoekende partij erin slaagt de volgens haar verkeerde of onvolledige feitelijke 

vaststellingen in de bestreden beslissing te detecteren. Haar betoog heeft dan ook eerder betrekking op 

een schending van de materiële motiveringsplicht nu zij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert.  

 

Er is aldus voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Dit onderdeel van het enig middel is 

ongegrond. 

 

Waar verzoekende partij nog betoogt dat de bestreden beslissing haar niet ter kennis werd gebracht, 

wijst de Raad er in casu op dat de betekening de individuele, schriftelijke kennisgeving is aan een 

bepaalde persoon van een overheidsakte. De persoonlijke aanzegging is bedoeld om de betrokkene in 

staat te stellen om te oordelen over het eventueel aanwenden van de door de wet voorziene 

rechtsmiddelen tegen de akte. Een beslissing waarbij op individuele wijze een element van de juridische 

positie van een persoon wordt bepaald of gewijzigd – wat in casu het geval is – is hem slechts 

tegenwerpelijk wanneer ze hem wordt betekend. Slechts vanaf de regelmatige betekening ervan kan de 

beroepstermijn tegen dergelijke beslissing lopen (zie J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State. Ontvankelijkheid in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, p. 301-302, 

nrs.458-459). De wijze waarop de individuele, schriftelijke aanzegging gebeurt is in beginsel vrij; 

behoudens bijzondere wettelijke of reglementaire bepalingen is de betekening aan geen vormvereisten 

onderworpen (zie J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., p. 311, nr. 464). 

 

Artikel 51/2, §5 van de vreemdelingenwet stipuleert “Onverminderd een kennisgeving aan de persoon 

zelf, is elke kennisgeving geldig wanneer ze naar de gekozen woonplaats van betrokkene verstuurd 

wordt bij een ter post aangetekende zending of per bode tegen ontvangbewijs. Wanneer de vreemdeling 

woonplaats heeft gekozen bij zijn raadsman, kan de kennisgeving ook geldig worden verstuurd per 

faxpost of via elke andere bij een koninklijk besluit toegelaten betekeningswijze.”  

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat de advocaat van verzoekende partij op 30 september 

2019 per mail het bestuur gevraagd heeft een kopie van het administratief dossier over te maken met 

inbegrip van de bestreden beslissing. Nu de verzoekende partij op 14 november 2019 onderhavig 

beroep heeft ingediend tegen de bestreden beslissing kan zij niet ernstig voorhouden dat geen gevolg 

werd gegeven aan het verzoek van haar advocaat. Verder blijkt uit onderhavig verzoekschrift dat de 

verzoekende partij middelen aanvoert gericht tegen de beslissing van 11 september 2019. Uit lezing van 

deze middelen blijkt dat verzoekende partij in staat was te oordelen over het aanwenden van de door de 

wet voorziene rechtsmiddelen tegen de akte. Wanneer een akte betekend dient te worden, gaat de 

beroepstermijn in op de dag die volgt op die waarop de verzoekende partij de inhoud van de bestreden 

akte op volkomen en nauwkeurige wijze kon kennen (zie J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., p. 288, 

nr. 438, RvS 26 oktober 1962, nr. 9663). De betekening aan een persoon die de hoedanigheid heeft om 

verzoekende partij te vertegenwoordigen is bepalend voor de aanvang van de beroepstermijn. De aan 

de raadsman van verzoekende partij verschafte inlichtingen moeten geacht worden aan verzoekende 

partij zelf te zijn meegedeeld (zie J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., p. 289, nr. 441, RvS 16 mei 

1967, nr. 12.395; RvS 19 september 1989, nr. 33.027; RvS 30 september 1992, nr. 40.532). 

 

Daarenboven wijst de Raad erop dat een eventueel gebrek in de betekening van de bestreden 

beslissing geen invloed heeft op het rechtmatig karakter van de genomen beslissing zelf. De kritiek op 

de wijze van kennisgeving van de bestreden beslissing kan niet tot de nietigheid van de bestreden 

beslissing leiden (RvS 11 september 2002, nr. 110.118; RvS 6 januari 2004, nr. 126.889 en RvS 21 

maart 2005, nr. 142.408). Verzoekende partij slaagt er bovendien niet in aan te tonen dat de wijze 

waarop de kennisgeving zou zijn gebeurd haar enig nadeel zou hebben berokkend nu zij erin geslaagd 

is een tijdig beroep tegen de bestreden beslissing in te dienen en zij wel degelijk over een rechtsmiddel 

beschikt.  
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2.3. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.5. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

2.6. Verzoekende partij betoogt in essentie dat de termijn voor overdracht onterecht werd verlengd. Zij 

wijst erop dat de verwerende partij zich baseert op een politieverslag van 9 september 2019 terwijl 

daarin uitdrukkelijk werd gesteld dat er een tweede poging zou ondernomen worden om verzoekende 

partij op het opgegeven adres aan te treffen. Zo werd op 11 september 2019 de aangekondigde 

adrescontrole uitgevoerd en hierover werd volgend verslag opgesteld: 

 

“Beste, 

Naar aanleiding van de afspraak gemaakt met S. (..) bieden wij (INP M. (..)/INP W. (..)) ons vandaag 

11/09/2019 om 11:45 uur aan op het adres (..) te 3500 Hasselt. Het betreft een rijwoning. Boven de 

deurbel staat de naam T. S. (..) vermeld met daaronder een sticker met de naam van O. (..). Wanneer 

wij aanbellen, opent S. (..) de deur en komt hij buiten staan bij ons. Hij deelt ons mee dat O. (..) niet zal 

meegaan met onze diensten. O. (..) heeft naar zijn advocaat gebeld, dewelke hem heeft aangeraden 

niet met onze diensten mee te komen en tot 26/09/2019 te wachten. S. (..) zegt dat O. (..) zich wel wil 

laten zien om te bewijzen dat hij daadwerkelijk aanwezig is. Er worde een venster geopend, achter een 

vliegenraam zien wij een manspersoon staan. Daar wij betrokkene niet kennen, vragen wij om een 

identiteitsdocument van betrokkene te zien. S. (..) communiceert in het Engels tegen O. (..) dat hij een 

paspoort moet laten zien. Hierbij gaat S. (..) terug naar binnen en krijgt hij aan de deur 

(inkomhal/woonkamer of keuken) van O. (..) een paspoort. S. (..) komt vervolgens terug naar buiten en 

overhandigt ons het paspoort. Dit betreft een paspoort van de Palestijnse Autoriteit (zie foto in bijlage). 

Op één van de pagina’s is een valse Schengenuitreisstempel van Brussel Nationaal aangebracht (zie 

foto in bijlage). O ( )heeft zich zelf nooit in de inkomhal begeven en zich altijd op afstand gehouden. In 

bijlage vindt u het formulier. 

Met vriendelijke groeten” 

 

Verzoekende partij meent dat hieruit blijkt dat zij zich wel degelijk op het opgegeven adres bevond en 

dus niet was ondergedoken. Het is aldus onzorgvuldig van de verwerende partij om op 11 september 

2019 de bestreden beslissing te treffen. Er blijkt ook niet dat de bestreden beslissing genomen werd 

alvorens het tweede politierapport werd overgemaakt aan verwerende partij. Daarenboven had de 

bewoner van het huis waar verzoekende partij verbleef al op 9 september 2019 gesteld dat verzoekende 

partij er verblijft zodat het redelijk had geweest dat de verwerende partij een afwachtende houding had 

aangenomen alvorens de beslissing te nemen. 

 

2.7. De Raad wijst erop dat het in casu niet betwist is dat de Spaanse autoriteiten op 26 maart 2019 

instemden met het verzoek tot overname.  

 

In casu dient derhalve rekening gehouden te worden met de bepalingen van artikel 29 van de Dublin III-

verordening, dat luidt als volgt: 

 

“De verzoeker of andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), wordt overeenkomstig 

het nationale recht van de verzoekende lidstaat, na overleg tussen de betrokken lidstaten, overgedragen 

van de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat zodra dat praktisch mogelijk is, en uiterlijk 

binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek van een andere lidstaat om 

de betrokkene over of terug te nemen of vanaf de definitieve beslissing op het beroep of het bezwaar 

wanneer dit overeenkomstig artikel 27, lid 3, opschortende werking heeft.” 
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Artikel 29, 2 van de Dublin III-verordening bepaalt verder: 

 

“Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van zes maanden, komt de verplichting 

voor de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, te vervallen, en 

gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht wegens 

gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal één jaar 

worden verlengd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt.” 

 

De Raad stelt vast dat de overdrachtstermijn liep tot en met 25 september 2019. Voor 26 september 

2019 diende de verwerende partij verzoekende partij aldus over te dragen aan de Spaanse autoriteiten, 

zo niet wordt België de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van het verzoek tot internationale 

bescherming. Dit laatste evenwel tenzij de verzoekende partij ondergedoken is, waardoor de 

overdrachtstermijn rechtmatig verlengd kan worden tot maximaal achttien maanden.  

 

Of verzoekende partij kan beschouwd worden als “ondergedoken” moet in het licht van het arrest Jawo 

t. Duitsland van 19 maart 2019 in de zaak C-163/17 beoordeeld worden. 

 

In het arrest Jawo wordt als volgt overwogen: 

 

“53 Aangaande de vraag onder welke omstandigheden ervan kan worden uitgegaan dat de verzoeker 

„ondergedoken is” in de zin van artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-verordening, dient te 

worden vastgesteld dat de verordening hierover geen nadere toelichting verstrekt. 

 

54      De Dublin III-verordening bevat immers geen definitie van het begrip „onderduiken”, en geen 

enkele van de bepalingen ervan specificeert uitdrukkelijk of dat begrip vooronderstelt dat de betrokkene 

de bedoeling had om zich aan het gezag van de autoriteiten te onttrekken teneinde zijn overdracht te 

voorkomen. 

 

55      Volgens vaste rechtspraak van het Hof vereist de uniforme toepassing van het Unierecht dat, 

wanneer een bepaling van Unierecht voor een bepaald begrip niet naar het recht van de lidstaten 

verwijst, dat begrip in de gehele Unie autonoom en uniform wordt uitgelegd, waarbij niet alleen rekening 

wordt gehouden met de bewoordingen van de betrokken bepaling, maar ook met haar context en met 

het doel van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arrest van 8 maart 2018, DOCERAM, C‑395/16, 

EU:C:2018:172, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

56      In dat verband volgt uit de normale betekenis van het begrip „onderduiken”, dat in de 

meeste taalversies van artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-verordening wordt gebruikt 

en uitgaat van de wil van de betrokken persoon om te ontsnappen aan iemand of zich te 

onttrekken aan iets – in de onderhavige context: aan de bevoegde autoriteiten en dus aan zijn 

overdracht –, dat die bepaling in beginsel slechts toepasselijk is wanneer deze persoon zich 

opzettelijk onttrekt aan die autoriteiten. Artikel 9, lid 1, van de uitvoeringsverordening vermeldt 

overigens, als een van de mogelijke redenen voor uitstel van een overdracht, het feit dat „de 

asielzoeker zich aan de uitvoering van de overdracht heeft onttrokken”, wat het bestaan van een 

opzettelijk element veronderstelt. Evenzo definieert artikel 2, onder n), van de Dublin III-

verordening het begrip „risico op onderduiken” door in verschillende taalversies, waaronder de 

Duitse, te verwijzen naar de vrees dat de betrokkene, door onder te duiken, „zich onttrekt” aan 

de overdrachtsprocedure.(eigen onderlijning en markering) 

 

57      De context van artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-verordening en de door die 

verordening beoogde doelstellingen verzetten zich er evenwel tegen dat deze bepaling aldus wordt 

uitgelegd dat de bevoegde autoriteiten in een situatie waar de overdracht niet kan worden uitgevoerd 

omdat de betrokken persoon de hem toegekende woonplaats heeft verlaten zonder die autoriteiten 

daarvan op de hoogte te brengen, het bewijs moeten leveren dat die persoon werkelijk de bedoeling had 

om zich aan deze autoriteiten te onttrekken teneinde zijn overdracht te voorkomen. 

 

58      Uit de overwegingen 4 en 5 van de Dublin III-verordening blijkt immers dat deze verordening 

beoogt een duidelijke en hanteerbare methode vast te stellen, die gebaseerd moet zijn op objectieve en 

zowel voor de lidstaten als voor de betrokken asielzoekers eerlijke criteria, om snel te kunnen 

vaststellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de beoordeling van het verzoek om internationale 

bescherming, teneinde de daadwerkelijke toegang tot de procedures voor het verlenen van die 
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bescherming te waarborgen en de doelstelling om verzoeken om internationale bescherming snel te 

behandelen, niet te ondermijnen. 

 

59      Gelet op deze doelstelling van een snelle behandeling wordt met de in artikel 29, lid 1 en lid 2, 

tweede zin, van de Dublin III-verordening bepaalde overdrachtstermijn beoogd ervoor te zorgen dat de 

betrokken persoon zo snel mogelijk daadwerkelijk wordt overgebracht naar de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van diens verzoek om internationale bescherming, en 

tegelijkertijd – gelet op de aan de overdracht verbonden praktische complicaties en organisatorische 

problemen – de beide betrokken lidstaten de nodige tijd te geven om overleg te plegen over de 

totstandbrenging van de overdracht, en meer in het bijzonder de verzoekende lidstaat in staat te stellen 

de wijze waarop de overdracht zal plaatsvinden te regelen (zie in die zin arrest van 29 januari 2009, 

Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punt 40). 

 

60      In die context maakt artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-verordening het in uitzonderlijke 

gevallen mogelijk die termijn van zes maanden te verlengen, om rekening te houden met de materiële 

onmogelijkheid voor de verzoekende lidstaat om de overdracht van de betrokken persoon uit te voeren 

wegens diens gevangenzetting of onderduiking. 

 

61      Gelet op de aanzienlijke moeilijkheden die de bevoegde autoriteiten kunnen ondervinden om het 

bewijs te leveren van de bedoelingen van de betrokken persoon, zou het vereiste dat zij een dergelijk 

bewijs moeten leveren de personen die om internationale bescherming verzoeken die niet wensen te 

worden overgedragen aan de lidstaat die volgens de Dublin III-verordening verantwoordelijk is voor de 

behandeling van hun verzoek, in staat stellen om zich aan de autoriteiten van de verzoekende lidstaat te 

onttrekken totdat de termijn van zes maanden is verstreken, waardoor de verantwoordelijkheid voor die 

behandeling op grond van artikel 29, lid 2, eerste zin, van die verordening overgaat op laatstgenoemde 

lidstaat.(..)” 

 

De Raad merkt op dat de ratio legis van artikel 29 van de Dublin III-verordening is dat de lidstaat “zodra 

dat praktisch mogelijk is” de verzoekende partij overdraagt aan de verantwoordelijke lidstaat. Indien dit 

echter onmogelijk is door onderduiken, heeft de verwerende partij hiervoor achttien maanden.  

 

Uit het eerste politieverslag van 9 september 2019 blijkt dat de politie zich heeft begeven naar het 

opgegeven adres waar verzoekende partij zou verblijven, dat een Belg de deur opent en de toegang tot 

de woning aan de politie weigert en stelt onderdak te verschaffen aan verzoekende partij tot 26 

september 2019 (datum waarop de termijn van zes maanden verloopt) “omdat hij (verzoekende partij) 

dan zijn dossier zou kunnen aanvragen bij DVZ Brussel”. Verder wordt in dit verslag weergegeven dat 

de politie opnieuw zal langskomen op 11 september 2019 en dat de Belg dit zal meedelen aan 

verzoekende partij, maar dat de Belg tevens stelde dat hij niet weet of verzoekende partij dan zal 

meewerken.  

 

Uit het tweede politieverslag van 11 september 2019 blijkt dat dezelfde Belg de deur opent en naar 

buiten komt bij de politie. Hij deelt de politie mee dat verzoekende partij niet zal meegaan. Verzoekende 

partij heeft immers met haar advocaat gebeld dewelke haar heeft aangeraden niet met de 

politiediensten mee te gaan en te wachten tot 26 september 2019. Verder deelt de Belg mee dat 

verzoekende partij zich wel wil laten zien om te bewijzen dat zij daadwerkelijk aanwezig is. Er wordt 

daarop een venster geopend en achter een vliegenraam ziet de politie een manspersoon staan. 

Aangezien deze persoon niet gekend is wordt een identiteitsdocument gevraagd. De Belg overhandigt 

de politie een paspoort van de Palestijnse Autoriteit waaruit blijkt dat er een valse 

Schengenuitreisstempel van Brussel Nationaal is aangebracht. De politie stelt dat de persoon zich zelf 

nooit in de inkomhal heeft begeven en zich altijd op afstand heeft gehouden.  

 

Nu uit deze verslagen blijkt dat de politie enkel een manspersoon van op afstand heeft gezien en voorts 

zij via een derde een paspoort heeft overhandigd gekregen op naam van verzoekende partij kan niet 

zonder meer gesteld worden dat de persoon die zich achter het raam vertoond heeft daadwerkelijk 

verzoekende partij betrof. 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat – zoals blijkt uit het arrest Jawo – het begrip “onderduiken” in die zin 

moet verstaan worden dat de persoon zich opzettelijk onttrekt aan de autoriteiten. Het gaat om de wil 

van de betrokken persoon om zich opzettelijk te onttrekken aan de overdracht. In casu is dit duidelijk het 

geval. Immers, zelfs indien aangenomen moet worden dat verzoekende partij werkelijk de persoon is die 

zich achter een raam vertoond heeft, dan nog blijkt uit alle vaststellingen dat zij zich moedwillig heeft 
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onttrokken aan het bestuur ten einde haar overdracht voor 26 september 2019 te verhinderen. Zo wordt 

geen toegang aan de politie gegeven tot de privéwoning, en wordt onomwonden toegegeven dat 

verzoekende partij niet zal meegaan met de politie en dat zij – op aanraden van haar advocaat – in de 

woning zal wachten tot 26 september 2019 ten einde nadien haar verzoek tot internationale 

bescherming in België te kunnen laten behandelen. Bijgevolg maakt verzoekende partij met haar gedrag 

het opzettelijk onmogelijk aan het bestuur de overdracht te laten plaatsvinden voor 26 september 2019.  

 

Het betoog aldus als zou het bestuur geen rekening hebben gehouden met het politieverslag van 11 

september 2019 kan geen afbreuk doen aan de rechtmatige vaststelling in de bestreden beslissing dat 

verzoekende partij ondergedoken is en daarom de overdrachtstermijn verlengd wordt tot achttien 

maanden.  

 

2.8. Verzoekende partij maakt met haar betoog geen schending van de door haar aangehaalde 

bepalingen en beginselen aannemelijk. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, in al zijn 

onderdelen ongegrond.   

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


