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 nr. 239 451 van 4 augustus 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. BARTOS 

Rue Sous-le-Château 13 

4460 GRÂCE-HOLLOGNE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2020 bij 

faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 27 juli 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 augustus 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 augustus 2020 om 10.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat T. BARTOS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker wordt op 18 april 2019 een eerste keer aangetroffen op het Belgische grondgebied. Op 

30 april 2019 wordt hij opnieuw aangetroffen, al gebruikt hij ditmaal wel een andere identiteit. De 

gemachtigde van bevoegde minister neemt op 1 mei 2019 de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

1.2. Een vergelijkend vingerafdrukkenonderzoek op 3 mei 2019 leert dat verzoeker zowel in Italië op 7 

april 2016 als in Duitsland op 12 december 2016 een verzoek om internationale bescherming indiende. 

 

1.3. Verzoeker wordt op 6 mei 2019 vrijgelaten, maar op 31 mei 2019 opnieuw aangetroffen in illegaal 

verblijf. Eveneens op 31 mei 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister een nieuwe 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering. Op 7 juni 2019 wordt verzoeker opnieuw vrijgelaten. 

 

1.4. Op 7 juni 2019 worden de Italiaanse autoriteiten verzocht om verzoeker, met toepassing van artikel 

18.1.b. van de verordening nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 

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

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

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de verordening nr. 604/2013), 

terug te nemen. De Italiaanse autoriteiten wijzen dit verzoek op 25 juni 2019 af, omdat Duitsland 

akkoord is gegaan met de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming van verzoeker overeenkomstig het besluit (EU) 2015/1523 van de Raad van 14 september 

2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten 

gunste van Italië en van Griekenland. 

 

1.5. Op 28 juni 2019 worden de Duitse autoriteiten verzocht om verzoeker, met toepassing van artikel 

18.1.b. van de verordening nr. 604/2013, terug te nemen. De Duitse autoriteiten willigen het 

terugnameverzoek in op 4 juli 2019, op basis van de voormelde rechtsgrond. 

 

1.6. Via een op 12 augustus 2019 gedateerde brief wordt de Duitse autoriteiten meegedeeld dat 

verzoeker is ondergedoken en de termijn van overdracht wordt verlengd tot achttien maanden. 

 

1.7. Verzoeker, die opnieuw gebruik maakt van een andere identiteit, wordt op 13 juni 2020 nogmaals 

aangetroffen bij een politiecontrole. Ook op 25 juni 2020 wordt hij aangetroffen. Op dezelfde datum 

neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde 

plaats om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen. 

 

1.8. De gemachtigde van de bevoegde minister neemt op 2 juli 2020 de beslissing tot overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat met beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats met het oog op 

overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. 

 

1.9. Op 3 juli 2020 delen de Duitse autoriteiten mee dat het terugnameakkoord van 4 juli 2019 niet 

langer geldig is omdat verzoeker op 16 augustus 2019 opnieuw werd geregistreerd in Duitsland. De 

Duitse autoriteiten geven aan dat een nieuw terugnameverzoek moet worden ingediend. 

 

1.10. Bij arrest van 9 juli 2020 met nr. 238 296 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) de vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid van het besluit tot 

overdracht van 2 juli 2020. De Raad oordeelt dat dit besluit als stilzwijgend opgeheven is te 

beschouwen. 

 

1.11. Op 9 juli 2020 worden de Duitse autoriteiten opnieuw verzocht om verzoeker, met toepassing van 

artikel 18.1.b. van de verordening nr. 604/2013, terug te nemen. Op 15 juli 2020 delen de Duitse 

autoriteiten mee dat verzoeker in hun land de subsidiaire beschermingsstatus is toegekend en deze 

status niet is ingetrokken. Om deze reden valt, volgens de Duitse autoriteiten, de voorliggende zaak niet 

(langer) onder de toepassing van de verordening nr. 604/2013 en wordt het terugnameverzoek dus 

geweigerd, maar wordt terzelfdertijd wel gevraagd om contact op te nemen met de Duitse Federale 

Politie (Bundespolizei) voor de verdere gang van zaken. 

 

1.12. De gemachtigde van de bevoegde minister neemt op 27 juli 2020 de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Deze beslissing, die 

verzoeker op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 
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“Betrokkene werd gehoord door de politie van Polbruno op 25/06/2020 en in het gesloten centrum van 

Vottem op 29/06/2020. In deze beslissing werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [M.] 

voornaam: [A.] 

geboortedatum: [2002] 

geboorteplaats: / 

nationaliteit: Eritrea 

 

alias: [S.D.] – [2000] – Eritrea ; [M.A.] – [2002] - Eritrea ; [D.M.] – [2000] – Eritrea ; [D.M.] – [2003] – 

Eritrea ; [M.S.] – [2003] - Eritrea 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

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

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1:  

 

 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van zijn arrestatie.  

 

er hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België 

binden, door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden;  

 

Betrokkene heeft de subsidiaire beschermingsstatus verworven in Duitsland en zal aan de Duitse 

overheden overgedragen worden.  

 

Betrokkene verklaart geen partner, minderjarige kinderen of een gezinsleven in België te hebben. 

Betrokkene verklaart een verstopte neus te hebben en daardoor moeilijk te kunnen ademen, maar 

verder verklaart hij geen medische problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM 

wordt niet aannemelijk gemaakt. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn 

verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:  

 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

 

Betrokkene beweert sinds 2 jaar in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn 

verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of  misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt.  
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Betrokkene verbergt zijn echte identiteit door gebruik te maken van een alias: [S.D.] – [2000] – Eritrea ; 

[M.A.] – [2002] - Eritrea ; [D.M.] – [2000] – Eritrea ; [D.M.] – [2003] – Eritrea ; [M.S.] – [2003] - Eritrea 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert.  

 

7° Betrokkene heeft tijdens zijn ondervraging met dat punt, verborgen dat hij zijn vingerafdrukken heeft 

gegeven in een andere lidstaat na een verzoek tot internationale bescherming te hebben ingediend.  

 

Betrokkene verzweeg tijdens het hoorrecht d.d. 25/06/2020 dat zijn vingerafdrukken reeds in Duitsland 

werden afgenomen, zoals blijkt uit een analyse van de Eurodacdatabank. 

 

9° Terwijl hij in verband met dit punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek op internationale bescherming heeft ingediend in een andere lidstaat.  

 

Betrokkene verzweeg tijdens het hoorrecht d.d. 25/06/2020 dat hij reeds om internationale bescherming 

heeft verzocht in Duitsland, zoals blijkt uit een analyse van de Eurodacdatabank. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS:  

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen:  

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek:  

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

 

Betrokkene beweert sinds 2 jaar in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn 

verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of  misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt.  

 

Betrokkene verbergt zijn echte identiteit door gebruik te maken van een alias: [S.D.] – [2000] – Eritrea ; 

[M.A.] – [2002] - Eritrea ; [D.M.] – [2000] – Eritrea ; [D.M.] – [2003] – Eritrea ; [M.S.] – [2003] – Eritrea. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert.  

 

7° Betrokkene heeft tijdens zijn ondervraging met dat punt, verborgen dat hij zijn vingerafdrukken heeft 

gegeven in een andere lidstaat na een verzoek tot internationale bescherming te hebben ingediend.  

 

Betrokkene verzweeg tijdens het hoorrecht d.d. 25/06/2020 dat zijn vingerafdrukken reeds in Duitsland 

werden afgenomen, zoals blijkt uit een analyse van de Eurodacdatabank. 

 

9° Terwijl hij in verband met dit punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek op internationale bescherming heeft ingediend in een andere lidstaat.  
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Betrokkene verzweeg tijdens het hoorrecht d.d. 25/06/2020 dat hij reeds om internationale bescherming 

heeft verzocht in Duitsland, zoals blijkt uit een analyse van de Eurodacdatabank.  

 

Betrokkene verklaart niet te kunnen terugkeren naar Duitsland omdat hij daar geen geldige papieren 

heeft gekregen en omdat hij niet van Duitsland en de Duitsers houdt. We stellen dus vast dat 

betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending 

van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Duitsland een ernstig en reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter 

ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending van artikel 3 EVRM kan niet volstaan.  

 

Betrokkene verklaart een verstopte neus te hebben en daardoor moeite te hebben om te ademen. 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn land van herkomst.  

 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING:  

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten:  

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

 

Betrokkene beweert sinds 2 jaar in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn 

verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of  misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt.  

 

Betrokkene verbergt zijn echte identiteit door gebruik te maken van een alias: [S.D.] – [2000] – Eritrea ; 

[M.A.] – [2002] - Eritrea ; [D.M.] – [2000] – Eritrea ; [D.M.] – [2003] – Eritrea ; [M.S.] – [2003] – Eritrea. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert.  

 

7° Betrokkene heeft tijdens zijn ondervraging met dat punt, verborgen dat hij zijn vingerafdrukken heeft 

gegeven in een andere lidstaat na een verzoek tot internationale bescherming te hebben ingediend.  

 

Betrokkene verzweeg tijdens het hoorrecht d.d. 25/06/2020 dat zijn vingerafdrukken reeds in Duitsland 

werden afgenomen, zoals blijkt uit een analyse van de Eurodacdatabank. 

 

9° Terwijl hij in verband met dit punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek op internationale bescherming heeft ingediend in een andere lidstaat.  
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Betrokkene verzweeg tijdens het hoorrecht d.d. 25/06/2020 dat hij reeds om internationale bescherming 

heeft verzocht in Duitsland, zoals blijkt uit een analyse van de Eurodacdatabank.  

 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

de overname te vragen aan Duitsland.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Rechtsmacht van de Raad 

 

Ambtshalve moet worden vastgesteld dat de Raad geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van de 

vordering in de mate dat ze is gericht tegen de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering. 

Overeenkomstig artikel 71 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) is de beslissing tot vrijheidsberoving enkel vatbaar voor een beroep bij de 

raadkamer van de correctionele rechtbank. Het beroep is dan ook onontvankelijk in de mate dat het is 

gericht tegen de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten moet 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Zoals verzoeker aanvoert, wordt hij momenteel vastgehouden in een welbepaalde plaats met het oog op 

verwijdering van het grondgebied, meer bepaald zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt conform artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet 

het uiterst dringende karakter van de vordering wettelijk vermoed. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering, dat overigens niet wordt betwist door verweerder, is voldoende aangetoond. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.3.1. Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden 

(RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

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

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

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 
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Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken dus door het 

prima facie-karakter ervan. Het prima facie-onderzoek van een door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), moet 

verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het 

EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt dat 

er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

3.3.2. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van het EVRM, van artikel 33 

van het verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 (hierna: het 

Vluchtelingenverdrag), van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991) en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het hoorrecht. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

« i. Décision querellée 

Le requérant  reproche à la partie adverse de ne pas avoir examiné in concreto – ni, d’ailleurs, in 

abstracto – le risque de traitements inhumains et dégradants qu’il pourrait subir en violation de l’article 3 

de la CEDH en cas de retour forcé vers l’Allemagne. 

En effet, le 2 juillet 2020, l’Office des Etrangers a pris et notifié au requérant une décision de transfert 

vers l’Allemagne. 

Or, le 3 juillet 2020, l’Allemagne a finalement refusé la reprise du requérant, l’accord de reprise 

devenant caduque. 

Ainsi, il y a lieu de vérifier si le dossier administratif permet de démontrer que l’Allemagne accepte, de 

manière claire et non équivoque, la reprise du requérant. 

En outre, il doit être démontré que l’Allemagne fournit les garanties requises conformément à l’article 33 

de la Convention de Genève en ce que le requérant ne sera pas refoulé ultérieurement vers l’Erythrée. 

A supposer même, quod non, que l’Allemagne accepte la reprise du requérant et fournisse les garanties 

requises, il apparaît que l’Office des Etrangers n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, de la 

crise sanitaire que nous vivons actuellement et les difficultés y afférentes pour les migrants d’obtenir 

l’aide matérielle « habituelle » en Allemagne. 

ii. Violation de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi en Allemagne 

A ce jour, s’il est vrai que l’Allemagne a fort bien géré la crise du Covid-19, avec notamment un taux de 

décès le plus bas dans le monde, il apparaît malheureusement que les demandeurs de protection 

internationale n’ont pas été protégés par le gouvernement allemand. 

Ainsi, il y a lieu de constater qu’en date de la fin du mois de juin, le taux de reproduction du coronavirus 

s’est emballé et plus spécifiquement dans des abattoirs, des hubs logistiques et des centres d’accueil 

pour demandeurs de protection internationale . 

En outre, selon un rapport de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health , ”Credible news in 

the languages the majority of refugees speak is scarce. Noncitizens often have to pick up pieces of 

information themselves through their own social networks. But especially in times like these, when 

events come thick and fast, missing or misleading information can lead to fear and irrational decisions. 

On March 13, the municipality of Suhl in Thuringia state decided to put an entire reception center of 

more than 500 people into complete lockdown, after one new arrival was tested positive. Yet the reason 

for this curtailment of freedom of movement wasn’t communicated to the residents. Rumor soon spread 

that these measures were a prelude to a mass deportation and 22 refugees tried to flee. 
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Limited space in camps means strict isolation of the infected is not possible: 400 of 600 refugees of one 

reception center in the state of Baden-Wuerttenberg have tested positive. Quarantining multiple people 

in shared spaces not only increases the risk of infection and but also has a negative impact on refugees’ 

mental health. There is lack of soap and hand disinfection supply and many refugees have to share the 

same sanitary installations”. 

Traduction libre : 

Les nouvelles crédibles dans les langues parlées par la majorité des réfugiés sont rares. Les non-

citoyens doivent souvent récupérer eux-mêmes des informations via leurs propres réseaux sociaux. 

Mais surtout dans des moments comme ceux-ci, lorsque les événements arrivent rapidement, des 

informations manquantes ou trompeuses peuvent conduire à la peur et à des décisions irrationnelles. Le 

13 mars, la municipalité de Suhl, dans l'État de Thuringe, a décidé de mettre un centre d'accueil complet 

de plus de 500 personnes en lock-out complet, après qu'une nouvelle arrivée ait été testée positive. 

Pourtant, la raison de cette restriction de la liberté de circulation n'a pas été communiquée aux 

résidents. La rumeur s'est rapidement répandue que ces mesures étaient le prélude à une expulsion 

massive et 22 réfugiés ont tenté de fuir.  

L'espace limité dans les camps signifie que l'isolement strict des personnes infectées n'est pas possible: 

400 des 600 réfugiés d'un centre d'accueil dans l'État de Baden-Wuerttenberg ont été testés positifs. La 

mise en quarantaine de plusieurs personnes dans des espaces partagés augmente non seulement le 

risque d'infection mais a également un impact négatif sur la santé mentale des réfugiés. Il y a un 

manque de savon et de désinfection des mains et de nombreux réfugiés doivent partager les mêmes 

installations sanitaires. Une solution actuellement envisagée pourrait être de les mettre en quarantaine 

dans des chambres d'hôtel actuellement vides. 

En conséquence, il ne peut être exclu que le requérant dispose à l’heure actuelle d’une place dans un 

centre pour demandeur d’asile. A supposer même que cela soit le cas, quod non, l’Office des Etrangers 

n’a aucunement procédé à cette vérification. 

Or, la présence du coronavirus en Allemagne est bien antérieure à la prise de l’acte attaqué de sorte 

que l’Office des Etrangers ne pouvait l’ignorer. 

En conséquence, les déclarations du requérant, obtenues sans l’assistance d’un interprète ou d’un 

traducteur connaissant sa langue maternelle, démontrent que des comportements à caractère raciste de 

sont pas à exclure en cas de renvoi en Allemagne. 

Or, la crise sanitaire majeure que le monde connaissait actuellement, et plus spécifiquement 

l’Allemagne, ne permet de penser que le requérant sera en mesure d’obtenir des conditions d’accueil « 

habituelles » et d’une place dans un centre pour demandeurs de protection internationale. 

L’article 3 de la CEDH est bien violé. 

iii. Principe de non-refoulement prévu dans le convention de Genève 

Le requérant aurait introduit une demande de protection internationale en Allemagne. 

Or, dans l’état actuel des choses, rien ne permet d’affirmer que les autorités allemandes accepteront le 

retour du requérant. 

En réalité, il doit ressortir clairement du dossier administratif du requérant et de l’ordre de quitter le 

territoire qui lui est délivré à quel Etat sa reprise est sollicitée et quelle est sa situation administrative 

dans cet Etat. 

En effet, le risque de refoulement contraire à la Convention de Genève dépend notamment des données 

suivantes : 

- Le requérant a-t-il introduit une demande d’asile dans cet Etat ? 

- Cette demande d’asile est-elle toujours en cours ou a-t-elle été négativement clôturée ? 

- Le traitement des demandeurs d’asile et le respect des directives européennes de qualification et de 

procédures d’octroi du statut de réfugié, sont-elles respectées dans cet Etat ? 

- Le requérant fait-il l’objet d’un ordre de quitter le territoire dans l’État par lequel la reprise est 

envisagée ? 

En l’absence de clarté et de certitude sur les intentions de l’Allemagne, tout retour vers ce pays 

constitue une violation de l’article 33 de la Convention de Genève. » 

 

3.3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

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

er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 

110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de 

genoemde plicht houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van 

de tot uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Bij lezing van de bestreden 

beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud ervan verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem 

aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Zowel de juridische als de feitelijke 
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overweging die hebben geleid tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen. In 

tegenstelling tot hetgeen verzoeker aangeeft, wordt in de motivering van de bestreden beslissing wel 

degelijk ook ingegaan op de door verzoeker tijdens het horen naar voor gebrachte redenen die zich 

volgens hem zouden verzetten tegen een terugkeer naar Duitsland, maar gesteld dat op basis van deze 

(ongestaafde) verklaringen geen ernstige en zwaarwichtige gronden blijken om aan te nemen dat 

verzoeker in dit land een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of 

onmenselijke of vernederende behandelingen. Het doel dat met het bestaan van de formele 

motiveringsplicht wordt beoogd, is prima facie bereikt. Een schending van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals vervat in de voormelde wetsbepalingen wordt op het eerste zicht niet 

aangetoond. 

 

3.3.4. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) is van oordeel dat de verwijdering 

door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een 

verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan 

om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt om te 

worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt 

verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. 

 

Het EHRM stelt in vaste rechtspraak dat het aan de verzoekende partij toekomt om een begin van 

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

land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie 

EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 

144.754). Indien dit begin van bewijs wordt geleverd, dan verschuift de bewijslast en is het aan de 

verdragsluitende staat om in dat geval iedere twijfel over het bewijs weg te nemen. Om het risico op 

foltering of onmenselijke behandeling te bepalen, moet de verdragsluitende staat met name de 

voorzienbare gevolgen van het terugsturen van de vreemdeling naar het land van bestemming 

onderzoeken, daarbij rekening houdend met de algemene situatie in het land én de persoonlijke 

omstandigheden van de vreemdeling (EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, 

punt (c)). 

 

De bestreden beslissing houdt in dat verzoeker zal worden overgedragen aan Duitsland, nu hij in dit 

land de subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen. Deze elementen kunnen ook op duidelijke 

wijze in deze beslissing zelf worden gelezen, zodat verzoeker niet ernstig kan voorhouden als zou in de 

beslissing niet worden ingegaan op het land waaraan de overdracht wordt gevraagd en zijn 

administratieve situatie in dit land.  

 

De toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker door de Duitse autoriteiten vindt 

verder steun in de stukken van het administratief dossier. Hierin bevindt zich namelijk een recent 

schrijven van de Duitse autoriteiten van 15 juli 2020 waarin zij meedelen de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoeker te hebben toegekend en zij erop wijzen dat deze status niet is 

ingetrokken. Er kan dus worden aangenomen dat verzoeker actueel in Duitsland een internationale 

beschermingsstatus geniet.  

 

In hun schrijven van 15 juli 2020 delen de Duitse autoriteiten mee dat, gelet op de toegekende 

subsidiaire beschermingsstatus, de situatie van verzoeker niet langer valt onder de toepassing van de 

verordening nr. 604/2013 en vragen zij vervolgens om de Duitse Federale Politie (Bundespolizei) te 

contacteren voor de verdere gang van zaken. Hieruit kan geenszins worden afgeleid dat de Duitse 

autoriteiten niet akkoord gaan met een overdracht van verzoeker aan hun land. Integendeel. De Duitse 
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autoriteiten hebben enkel aangegeven dat een overdracht niet overeenkomstig de zogenaamde 

Dublinregels kan verlopen, waar verzoeker reeds internationale bescherming geniet in Duitsland, en 

verweerder net uitdrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen met de Duitse Federale Politie voor de 

verdere gang van zaken. Verweerder heeft vervolgens op 23 juli 2020 de Duitse Federale Politie 

verzocht om verzoeker over te nemen overeenkomstig een bilaterale overeenkomst tussen Duitsland en 

de Benelux-landen van 4 juli 1966. De Raad ziet in deze omstandigheden geen enkele belemmering 

voor verweerder om over te gaan tot het nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker kan ook niet 

worden gevolgd in zijn betoog als zou er onduidelijkheid of onzekerheid bestaan omtrent de intenties 

van Duitsland met betrekking tot zijn persoon, waarbij hij lijkt te doelen op zijn mogelijke uitwijzing door 

Duitsland naar zijn land van herkomst. De Raad herhaalt dat de Duitse autoriteiten net uitdrukkelijk 

hebben bevestigd dat verzoeker in hun land actueel internationale bescherming geniet. Niets wijst erop 

dat Duitsland personen die er internationale bescherming genieten, en dit in strijd met het non-

refoulementbeginsel of artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag, zou verwijderen naar hun land van 

herkomst.  

 

Duitsland is als lidstaat van de Europese Unie gebonden aan het EU-acquis dat voorziet in rechten en 

voordelen die verbonden zijn aan de internationale beschermingsstatus zoals voorzien bij het 

Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS). Er kan dan ook van worden uitgegaan dat 

verzoeker, die in Duitsland een internationale beschermingsstatus verkreeg, er een bijzondere 

bescherming tegen refoulement geniet, dat aan zijn beschermingsstatus een verblijfsrecht en daaraan 

gekoppelde rechten verbonden zijn inzake de toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale 

voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en integratievoorzieningen en dat zijn levensstandaard er 

niet kan worden beschouwd als onmenselijk of vernederend.  

 

In zijn arrest van 19 maart 2019 in de gevoegde zaken C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 en C‑438/17 

inzake Ibrahim e.a. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het wezenlijk belang van het 

Unierechtelijk vertrouwensbeginsel ook in herinnering gebracht (zie punt 83-85). Ook al diende 

verzoeker in België geen nieuw verzoek om internationale bescherming in, hetgeen wel het geval was in 

de zaken zoals deze voorlagen bij het Hof, heeft dit arrest relevantie in de voorliggende zaak. 

 

Het Hof van Justitie wees er wel op dat het niet kan worden uitgesloten dat de werking van het GEAS in 

de praktijk in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden ondervindt, en dat dus een ernstig risico bestaat 

dat personen die om internationale bescherming verzoeken, in die lidstaat worden behandeld op een 

wijze die hun grondrechten schendt (punt 86). In het bijzonder heeft het Hof vastgesteld dat, wanneer er 

gegevens voorhanden zijn die de verzoeker heeft overgelegd om aan te tonen dat er in de lidstaat die 

reeds internationale bescherming heeft verleend, een dergelijk risico bestaat, op basis van objectieve, 

betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte gegevens en afgemeten aan het 

beschermingsniveau van de door het Unierecht gewaarborgde grondrechten, moet worden geoordeeld 

of er sprake is van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen 

van personen raken (punt 88).  

 

Het Hof benadrukte dat dergelijke tekortkomingen alleen dan onder artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, dat overeenstemt met artikel 3 van het EVRM en waarvan de 

inhoud en reikwijdte dus krachtens artikel 52, lid 3 van het voormelde Handvest dezelfde zijn als die 

welke er door het EVRM aan worden toegekend, vallen wanneer zij “een bijzonder hoge drempel van 

zwaarwegendheid bereiken, wat afhangt van alle gegevens van de zaak” (punt 89).  Dit wordt toegelicht 

als volgt:  

 

“Deze bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid is bereikt wanneer de onverschilligheid van de 

autoriteiten van een lidstaat tot gevolg zou hebben dat een persoon die volledig afhankelijk is van 

overheidssteun, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een toestand van zeer 

verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn meest elementaire 

behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve gevolgen zou hebben 

voor zijn fysieke of mentale gezondheid of hem in een toestand van achterstelling zou brengen die 

onverenigbaar is met de menselijke waardigheid (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 92 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak) 

Die drempel wordt dus niet bereikt in situaties die, ook al worden zij gekenmerkt door een grote 

onzekerheid of een sterke verslechtering van de levensomstandigheden van de betrokken persoon, 

geen zeer verregaande materiële deprivatie meebrengen waardoor deze persoon in een situatie 

terechtkomt die zo ernstig is dat zijn toestand kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of 

vernederende behandeling (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 93)” (punten 90- 91). 
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Verzoeker kan, zoals hiervoor werd toegelicht, het vermoeden dat is gestoeld op het hiervoor 

geschetste Unierechtelijke vertrouwensbeginsel dus slechts weerleggen wanneer hij aantoont dat de 

door Duitsland geboden bescherming niet langer effectief of toereikend zou zijn, met name dat er in 

Duitsland sprake is van structurele of fundamentele tekortkomingen of tekortkomingen die bepaalde 

groepen van personen raken, die een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken waardoor 

een terugkeer naar Duitsland tot gevolg heeft dat hij vanwege zijn bijzondere kwetsbaarheid, buiten zijn 

wil en zijn persoonlijke keuzes om, in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zal 

terechtkomen. Deze toestand van zeer verregaande deprivatie bestaat wanneer verzoekers niet in staat 

zijn om te voorzien in hun meest elementaire behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over 

woonruimte, en hem in een toestand van achterstelling brengt die onverenigbaar is met de menselijke 

waardigheid (HvJ 19 maart 2019, Ibrahim e.a., overweging 90 e.v.). 

 

Verzoeker moet zelf in concreto aantonen dat de tekortkomingen in de EU-lidstaat waar hij 

internationale bescherming geniet, een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken (zie 

overweging 89 e.v. HvJEU, 19 maart 2019, Ibrahim e.a., in de gevoegde zaken C-297/17, C-318/17, C-

319/17 en C-438/17”, zie in dezelfde zin HvJ 19 maart 2019, Jawo / Bundesrepublik Deutschland, C-

163/17).) Verzoeker blijft hier echter in gebreke. 

 

Verzoeker betoogt dat verweerder ten onrechte geen rekening hield met de huidige sanitaire crisis in 

Duitsland als gevolg van COVID 19 en de moeilijkheden die dit met zich meebrengt voor verzoekers om 

internationale bescherming om in dit land de gebruikelijke materiële steun te bekomen. Verzoeker 

erkent dat Duitsland de crisis tot hiertoe zeer goed heeft beheerd, met een van de laagste sterftecijfers 

in de wereld, maar is van mening dat verzoekers om internationale bescherming in dit land niet worden 

beschermd door de Duitse autoriteiten. Hij verwijst hiervoor allereerst naar een artikel in “L’Echo” van 22 

juni 2020 waarin melding wordt gemaakt van een groeiende vrees dat ook Duitsland te maken heeft met 

een tweede golf van besmettingen, waarbij er wel op wordt gewezen dat er vooral sprake is van een 

reeks lokale opflakkeringen, waaronder in opvangcentra voor verzoekers om internationale 

bescherming. Verder citeert verzoeker uit een artikel dat op 2 juni 2020 werd gepubliceerd op ‘Global 

Health Now’. Hierin wordt gewezen op een moeilijke doorstroming van informatie in verband met het 

coronavirus naar verzoekers om internationale bescherming, hetgeen in een welbepaald 

opvangcentrum in de deelstaat Thuringen aanleiding gaf tot misverstanden en een onterechte angst 

voor uitwijzing. Nog wordt in dit artikel gewezen op de beperkte ruimte in de opvangcentra die maken 

dat een strikte quarantaine van de besmette personen niet mogelijk is. In een centrum in Baden-

Württenberg hebben zo 400 van de 600 bewoners positief getest. Een plaatsing in quarantaine van 

meerdere personen in gedeelte ruimtes leidt volgens dit artikel niet enkel tot een risico op infectie, maar 

heeft ook negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid van de bewoners. Er is nog sprake van een 

tekort aan zeep en desinfecterende middelen. Ook wordt erop gewezen dat vele personen dezelfde 

sanitaire voorzieningen moeten delen. Op basis van deze informatie stelt verzoeker dat het niet is 

gegarandeerd dat hij toegang zal hebben tot de “gebruikelijke” opvangvoorzieningen (“conditions 

d’acceuil habituelle”) of tot een plaats in een opvangcentrum voor verzoekers om internationale 

bescherming.  

 

De Raad herhaalt dat verzoeker niet wordt overgedragen aan Duitsland als verzoeker om internationale 

bescherming, maar als persoon die er reeds een internationale beschermingsstatus geniet en dus ook 

gerechtigd is op de rechten en voordelen die met deze status gepaard gaan. In deze situatie toont hij de 

relevantie in zijn specifieke geval niet concreet aan van de aangehaalde situatie voor verzoekers om 

internationale bescherming.  

 

Op geen enkel ogenblik heeft verzoeker trouwens in België nog een verzoek om internationale 

bescherming ingediend of aangegeven dat de internationale bescherming die hij reeds geniet in 

Duitsland dan ontoereikend zou zijn. Er blijkt geenszins dat verzoeker, indien dit nodig is, geen beroep 

kan doen op de Duitse autoriteiten om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien en om zijn integratie in 

Duitsland te bewerkstellingen, wat hem ook kan toelaten om zich op te hoogte te stellen van alle 

genomen maatregelen in verband met de huidige pandemie. Verzoeker heeft trouwens ook een zekere 

kennis van het Engels, wat hem hierbij eveneens kan helpen. Bovendien blijkt uit de door verzoeker 

gevoegde artikels dat verschillende NGO’s in Duitsland zijn begonnen met het vertalen van informatie 

over de pandemie in de moedertalen van de verzoekers om internationale bescherming. 

 

Verzoeker brengt geen concrete argumenten naar voor die wijzen op ernstige aanwijzingen dat hij, als 

persoon die internationale bescherming geniet, omwille van de huidige situatie in Duitsland dreigt 
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onmenselijke of vernederende behandelingen te ondergaan. Er blijkt niet dat Duitsland momenteel als 

gevolg van de pandemie niet langer in staat is om zijn verplichtingen ten aanzien van personen met 

internationale bescherming na te komen of verzoekers basisrechten er niet langer zouden zijn 

gegarandeerd. Hij maakt niet aannemelijk dat enig aspect dat raakt aan zijn situatie als persoon die 

internationale bescherming geniet in Duitsland ten onrechte niet verder is onderzocht.  

 

Verzoeker houdt in zijn verzoekschrift nog voor dat hij tijdens het gehoor van 29 juni 2020 ook wees op 

racistische incidenten die hij kende in Duitsland. Dit gegeven vindt evenwel geen steun in het verslag 

van gehoor van 29 juni 2020. In het kader van dit gehoor, en waar verzoeker uitdrukkelijk werd 

gevraagd naar de redenen dat hij niet wenst terug te keren naar Duitsland, antwoordde verzoeker enkel 

dat hij meer dan 1 jaar in Duitsland heeft verbleven, maar dat ze hem niet de juiste papieren gaven en 

dat hij niet van Duitsland en de Duitsers houdt. Hij verklaarde dat hij naar Engeland wil reizen en dat hij 

om deze reden de voorbije twee jaar in België verbleef. In de bestreden beslissing hield verweerder 

rekening met deze verklaringen, maar oordeelde hij dat op basis van deze (ongestaafde) verklaringen 

geen ernstige en zwaarwichtige gronden blijken om aan te nemen dat verzoeker in Duitsland een ernstig 

en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende 

behandelingen. Evenmin blijkt dat verzoeker op enig ander ogenblik gewag maakte van racistische 

incidenten tegenover de Belgische autoriteiten. Dit betoog van verzoeker vindt dus geen steun in de 

stukken van het administratief dossier. Om deze reden kan verzoeker ook niet dienstig voorhouden dat 

verweerder in verband met deze thans ingeroepen racistische incidenten ten onrechte geen verder 

onderzoek voerde. 

 

Daarenboven, en waar in de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid de Raad dient over te gaan 

tot een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle voorgelegde bewijselementen in het bijzonder wat 

artikel 3 van het EVRM betreft, moet worden opgemerkt dat verzoeker in zijn verzoekschrift geen 

concrete racistische incidenten kan omschrijven die zouden zijn voorgevallen tijdens zijn eerdere verblijf 

in Duitsland, laat staan dat hij aannemelijk kan maken dat hij hiervoor geen beroep kan doen op de 

bescherming van de Duitse autoriteiten of dat er sprake is van voldoende zwaarwichtige gebeurtenissen 

die binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM kunnen vallen. Waar verzoeker voorhoudt 

dat racistische gedragingen in Duitsland niet zijn uit te sluiten, wordt bovendien opgemerkt dat dit geldt 

voor elk land ter wereld. Verzoeker brengt met zijn uiteenzetting geen concrete aanwijzingen naar voor 

die erop kunnen wijzen dat hij in Duitsland onmenselijke of vernederende behandelingen heeft of dreigt 

te ondergaan.  

 

Gelet op het reeds aangehaalde wederzijdse vertrouwensbeginsel, dat door verzoeker niet onderuit 

wordt gehaald, kan de Raad ook niet aannemen dat verweerder uitdrukkelijke garanties diende te 

verkrijgen van Duitsland dat hij na overname door Duitsland niet zal worden uitgewezen naar Eritrea. De 

Raad herhaalt dat nergens uit blijkt dat Duitsland personen die er internationale bescherming genieten 

alsnog zou verwijderen naar hun land van herkomst. 

 

Een ernstige grief ontleend aan artikel 3 van het EVRM of artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag wordt 

niet aannemelijk gemaakt. Een ontoereikend of onzorgvuldig onderzoek in het licht van deze 

verdragsbepalingen wordt evenmin concreet aannemelijk gemaakt. 

 

3.3.5. Wat de ingeroepen miskenning van het hoorrecht betreft, wijst de Raad er vervolgens op dat uit 

de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 29 juni 2020 werd gehoord door een 

sociaal assistent van het gesloten centrum, onder meer specifiek wat de redenen betreft die zich kunnen 

verzetten tegen een overdracht naar Duitsland. Met de afgelegde verklaringen werd rekening gehouden 

bij het nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker geeft thans aan dat hij werd gehoord zonder een 

vertaler of tolk met kennis van zijn moedertaal. Dit is correct – verzoeker werd gehoord in het Engels –, 

maar verzoeker geeft niet aan dat hij niet in staat was om zich op voldoende wijze uit te drukken in het 

Engels of dat er zich concrete onregelmatigheden of problemen voordeden tijdens het gehoor. Het 

verslag van het horen wijst er ook niet op dat zich onregelmatigheden of problemen zouden hebben 

voorgedaan. Verzoeker heeft telkens de hem gestelde vragen correct begrepen en een pertinent 

antwoord gegeven. Een miskenning van het hoorrecht wordt op het eerste zicht dan ook niet 

aangetoond. Daarenboven wordt in dit verband ook nog opgemerkt dat verzoeker niet aannemelijk 

maakt dat hij, bijvoorbeeld indien hij was gehoord met een tolk, nog concrete verklaringen had kunnen 

afleggen die tot een andere uitkomst van het beslissingsproces hadden kunnen leiden. Verzoeker wijst 

thans op zeer algemene wijze op racistische incidenten die hij zou hebben gekend in Duitsland, maar 

kan geen enkel concreet incident aanhalen. De Raad wijst op zijn eerdere bespreking hieromtrent. In de 

geschetste omstandigheden kan prima facie geen schending van het hoorrecht worden vastgesteld. 
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3.3.6. Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet, wordt aangevoerd. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is 

bijgevolg niet voldaan. 

 

3.4. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier augustus tweeduizend twintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN I. CORNELIS 

 


