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 nr. 244 539 van 23 november 2020 

in de zaak X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 9 november 2019 heeft 

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

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

van 23 oktober 2019 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 oktober 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor 

verzoeker en van advocaat T. SCHREURS, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 juli 2019 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken in. Verzoeker legde hierbij een Pools visum voor. 

 

Op 24 september 2019 richtte de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een overnameverzoek aan de Poolse instanties op 

grond van artikel 12.4 van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
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verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) 

(hierna: de Dublin III-verordening). 

 

Op 3 oktober 2019 weigerden de Poolse autoriteiten het overnameverzoek wegens gebrek aan het 

AFIS-document als bewijs van het internationaal beschermingsverzoek in België. 

 

Op 4 oktober 2019 richtte de gemachtigde een verzoek tot herziening van de overnameweigering aan 

Polen en voegde het gevraagde document. 

 

Op 10 oktober 2019 stemden de Poolse autoriteiten op grond van artikel 12(4) van de Dublin III-

verordening in met de overname van verzoeker. 

 

Op 23 oktober 2019 nam de gemachtigde een overdrachtsbesluit (beslissing tot weigering van verblijf 

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

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

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

 

naam : L; voornaam : Y;  

geboortedatum : […]1970 geboorteplaats : D.  

nationaliteit : Syrië (Arabische Rep.)  

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

 

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

betrokkene en zijn gezin dat aan Polen toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en artikel 12(4) van Verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van 26.06.2013.  

De heer L., verder de betrokkene, staatsburger van Syrië, bood zich op 19.07.2019 bij onze diensten 

aan waarbij hij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale bescherming in te dienen. Op 

22.07.2019 diende hij effectief een verzoek voor internationale bescherming in. Hij legde daarbij de 

volgende documenten voor: een origineel rijbewijs met nummer […] type B, afgegeven op 22.10.2015 

en geldig tot 21.10.2023; een origineel Syrisch paspoort (vervallen) met nummer […] en geldig van 

21.05.2013 tot 20.05.2019 met een visum voor Polen met visumsticker […] en geldig van 10.05.2018 tot 

19.04.2019, een geldig Syrisch paspoort met nummer […] en geldig van 10.10.2018 tot 09.10.2024. 

Bijkomend legde de betrokkene nog een originele Syrische identiteitskaart met nummer […] en geldig 

sinds 22.02.2004 en een militair boekje voor.  

Dactyloscopisch onderzoek naar aanleiding van zijn verzoek leidde niet tot enige treffers in het kader 

van Eurodac vastgesteld ten gevolge van de vergelijking van de vingerafdrukken van de verzoeker met 

de krachtens artikel 9 van Verordening 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. De betrokkene heeft dus 

niet eerder in een andere lidstaat internationale bescherming verzocht.  

Op 20.09.2019 werd betrokkene gehoord bij onze diensten in het kader van zijn procedure tot het 

verkrijgen van internationale bescherming in België. Hij verklaarde gehuwd te zijn sinds 06.01.2016. 

Samen met zijn echtgenote heeft de betrokkene twee dochters. Zijn echtgenote en hun dochters 

verblijven tot op heden in Q., Syrië. Hij stelde verder geen in België of in een andere lidstaat 

verblijvende familie- of gezinsleden te hebben.  

Voorts verklaarde betrokkene dat hij Syrië op 12.05.2018 voor het eerst verliet voor zijn werk. De 

betrokken reisde toen via Libanon en Denemarken naar Warschau, Polen waar hij van 12.05.2018 tot 

12.03.2019 in een huurwoning verbleef. De betrokkene verklaart dat hij vervolgens via Italië en Libanon 

terug naar Syrië reisde om er samen met zijn familie zijn vakantie te kunnen doorbrengen. Van 

13.03.2019 tot 12.04.2019 verbleef de betrokkene er in een huurwoning te Q. Op 12.04.2019 reisde de 

betrokkene opnieuw naar Warschau, Polen via Libanon en Italië. De betrokkene verbleef in Polen tot 

zijn werkcontract op 17.07.2019 ten einde kwam. Vervolgens besloot de betrokkene om via Duitsland 

naar België te reizen. Tot slot kwam de betrokkene op 19.07.2019 aan op het Belgisch grondgebied.  
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De betrokkene verklaarde dat hij besloot om internationale bescherming te verzoeken in België omdat 

België een multicultureel land is en omdat er geen discriminatie is. Ook zouden de asielprocedures en 

de procedures voor gezinshereniging hier snel gaan.  Hij uitte verzet tegen een overdracht aan Polen 

omdat het een racistisch land is en omdat zij vrouwen met hoofddoeken discrimineren in Polen. Omdat 

zijn vrouw een sluier draagt, is het voor betrokkene niet mogelijk om daarmee in Polen te leven.  

Op basis van bovenstaande gegevens werd er voor betrokkene op 24.09.2019 een overnameverzoek 

gericht aan de Poolse autoriteiten. Dit verzoek werd op 03.10.2019 geweigerd door de Poolse 

autoriteiten omwille van het ontbreken van een bewijsstuk. Op 04.10.2019 verzonden de Belgische 

instanties een verzoek tot herziening waarmee de Poolse instanties op 10.10.2019 instemden met 

toepassing van artikel 12(4) van Verordening 604/2013.  

Vooreerst wensen we te benadrukken dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna 

EHRM) oordeelde dat een verwijdering door een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem 

betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te 

nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden 

die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

(EVRM). Het EHRM stelde hierbij ook dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te 

worden onderzocht rekening houdende met de algemene situatie in die lidstaat en met de 

omstandigheden die eigen zijn aan de situatie van de over te dragen persoon. Hieromtrent wensen we 

op te merken dat het EHRM tevens oordeelde dat de omstandigheden in het kader van de Dublin-

Verordening de ontvangende lidstaat een zeker niveau van ernst moeten kennen om binnen het 

toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (Mohammed v. Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 

2013).  

We wijzen er verder op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in haar uitspraak van 21.12.2011 

in de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 

stelsel tot het verkrijgen van internationale bescherming is uitgedacht in een context waarin kan worden 

aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder 

begrepen de rechten die de Conventie van Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds 

vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het 

beginsel van non-refoulement en de verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève 

en het EVRM nakomen. Het is in die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden Verordening 

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

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

dat de vrije keuze van de verzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van 

een lidstaat door de betrokkene of de wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan 

ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013.  

Toch kan het volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde 

lidstaat grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat verzoekers om internationale 

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

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

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

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

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

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

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

Verordening 604/2013 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen 

met betrekking tot procedures inzake internationale bescherming en onthaal - en opvangvoorzieningen 

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

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

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

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

Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete 

feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan Polen een reëel risico 

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

van het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest.  

We merken verder ook op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van 

vluchtelingen de lidstaten voor zeer grote uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, maar dat 

dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun verzoek 

om internationale bescherming willen behandeld zien. Verder herhalen we in dit verband ook dat in 

Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat 
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verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming, wat impliceert 

dat de vrije keuze van de verzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van 

een lidstaat door de betrokkene of de wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan 

ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Het 

komt betrokkene hierbij niet toe om zelf te bepalen in welk land zijn verzoek om internationale 

bescherming dient te worden behandeld.  

Verder wensen we te benadrukken dat Polen, net als België, de Conventie van Genève van 1951 

ondertekende en partij is bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

(EVRM). Er moet er dan ook van worden uitgegaan dat Polen het beginsel van non-refoulement 

alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM 

nakomt. Dit betekent ook dat de Poolse instanties verzoeken om internationale bescherming 

behandelen volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in 

de andere lidstaten. Polen kent, net als België, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe 

aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele 

aanleiding om aan te nemen dat de Poolse autoriteiten de minimumnormen inzake de procedure tot het 

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

internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2013/32/EU en 

2011/95/EU, niet zouden respecteren. Daarnaast kent Polen onafhankelijke beroepsinstanties voor 

afgewezen verzoeken om internationale bescherming en beslissingen inzake detentie en verwijdering.  

De betrokkene voerde aan dat Polen een racistisch land is en dat zij er vrouwen met hoofddoeken 

discrimineren. Omdat zijn vrouw een sluier draagt, is het volgens de betrokkene onmogelijk om daarmee 

in Polen te leven. Hierover wensen we op te merken dat betrokkene deze verklaring niet verder 

uiteenzette aan de hand van concretere verklaringen of ervaringen en tevens geen enkel begin van 

bewijs over deze verklaringen aanbracht. Verder wensen we ook op te merken dat geen enkele lidstaat 

volledig vrij is van discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid en dat betrokkene geen concrete 

elementen meegaf waarom juist in Polen meer sprake zou zijn van racisme in vergelijking met andere 

lidstaten. Daarnaast merken we op dat het gegeven dat er in sprake soms en in individuele gevallen 

sprake kan zijn van racisme of discriminatie ten opzichte van vreemdelingen geen aanleiding geeft tot 

de conclusie dat de Poolse autoriteiten hun verplichtingen ten aanzien van betrokkene niet zullen 

nakomen of dat dit invloed heeft op de werking van de asielinstanties en de rechtscolleges in Polen. 

Bovendien impliceert dit ook niet dat de Poolse autoriteiten hun verdragsrechtelijke verplichtingen niet 

nakomen en dat zij niet bij machte zijn om een passende bescherming te bieden aan betrokkene bij 

situaties van racisme, xenofobie of discriminatie.  Daarnaast doet het gegeven dat een beperkt deel van 

de Poolse bevolking geen voorstander is van de onbeperkte opvang van vluchtelingen of zich racistisch, 

xenofobisch of discriminerend uit ten opzichte vreemdelingen, niet concluderen dat het overgrote deel 

van de Poolse bevolking racisme of geweldpleging ten aanzien van vluchtelingen zou steunen en dat de 

Poolse overheidsdiensten niet de vereiste bescherming zouden kunnen bieden aan vreemdelingen die 

op het Poolse grondgebied verblijven.  

De betrokkene bracht verder geen andere elementen aan die in geval van een overdracht aan Polen 

volgens hem wijzen op een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zijn van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

De Poolse instanties stemden met toepassing van artikel 12(4) van Verordening 604/2013 in met de 

behandeling van het door de betrokkene in België ingediende verzoek tot internationale bescherming. 

Dit artikel stelt: “wanneer de verzoeker slechts houder is van één of meer verblijfstitels die minder dan 

twee jaar zijn verlopen of van één of meer visa die minder dan zes maanden zijn verlopen en die hem 

daadwerkelijk toegang hebben verschaft tot het grondgebied van een lidstaat, zijn de leden 1, 2 en 3 

van toepassing zolang de verzoeker het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten. Wanneer de 

verzoeker houder is van één of meer verblijfstitels die meer dan twee jaar zijn verlopen of van één of 

meer visa die meer dan zes maanden zijn verlopen en die hem daadwerkelijk toegang hebben verschaft 

tot het grondgebied van een lidstaat, en hij het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten, is de 

lidstaat waar het verzoek om internationale bescherming is ingediend, verantwoordelijk.” Dit betekent 

dat de betrokkene na overdracht aan Polen een verzoek tot internationale bescherming zal kunnen 

indienen en de Poolse instanties de betrokkene niet zullen verwijderen naar zijn land van herkomst 

zonder een volledig en gedegen onderzoek van zijn verzoek. De betrokkene zal gemachtigd zijn te 

verblijven in Polen in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de 

wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen.  

Een recente bron betreffende de procedure tot het bekomen van bescherming en opvangfaciliteiten in 

Polen is het recent geactualiseerde rapport van het onder meer mede door de “European Council on 

Refugees and Exiles“ (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information Database ” (Karolina 

Rusilowicz; Maja Lysiena; Ewa Ostaszewska-Zuk, , “Asylum Information Database – Country Report – 

Poland”, laatste update op 08.03.2019, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie van dit rapport wordt 
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toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene). Het rapport is kritisch en laakt onder 

meer de gebrekkige identificatie en opvang van kwetsbare personen en de detentie van kinderen. Het 

rapport stelt echter wel dat er geen aanwijzingen zijn dat personen, die onder de bepalingen van 

Verordening 604/2013 aan Polen worden overgedragen, problemen ondervinden om toegang of 

opnieuw toegang te verkrijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming  

(pagina 25, “There is no information on obstacles in accessing the asylum procedure by the Dublin 

returnees”) en onder dezelfde voorwaarden toegang hebben tot de opvangstructuren als personen, die 

in Polen bescherming vroegen (pagina 40).  

Verzoekers hebben in Polen tijdens de eerste bestuurlijke fase geen recht op kosteloze rechtsbijstand. 

Hieromtrent wensen we op te merken dat Richtlijn 2013/32/EU niet noopt tot het verstrekken van 

kosteloze rechtsbijstand in de bestuurlijke fase. Het niet (automatisch) verstrekken van kosteloze 

rechtsbijstand in de bestuurlijke fase in Polen kan ons inzien dan ook niet worden beschouwd als een 

tekortkoming, die het afzien van een overdracht zou rechtvaardigen.  

De Poolse wetgeving waarborgt toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale 

bescherming onder dezelfde omstandigheden als Poolse staatsburgers (pagina 56). De auteurs maken 

melding van factoren die een vlotte en adequate toegang tot gezondheidszorg kunnen belemmeren 

maar dit leidt geenszins tot de conclusie dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor 

internationale bescherming dermate problematisch is dat een overdracht aan Polen een risico op 

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

Handvest tot gevolg dreigt te hebben.  

We zijn dus van oordeel dat het recent geactualiseerde AIDA-rapport geen aanleiding biedt te besluiten 

dat personen, die onder de bepalingen van Verordening 604/2013 aan Polen worden overgedragen, 

geen toegang of nieuwe toegang kunnen krijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en de opvangstructuren voor verzoekers van internationale bescherming.  

Ofschoon het rapport kritische opmerkingen plaatst bij bepaalde aspecten zijn we van oordeel dat het 

niet leidt tot de conclusie dat de procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers voor internationale bescherming in Polen dermate structurele 

tekortkomingen vertonen dat verzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Polen worden 

overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke 

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

We merken verder op dat betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud dd. 20.09.2019 verklaarde geen 

gezondheidsproblemen te hebben.  

We wensen te benadrukken dat de betrokkene tot heden ook niet aan de hand van concrete, objectieve 

elementen aannemelijk maakte dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Polen 

verhinderen of dat redenen van gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op 

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

het EU-Handvest.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Verordening 604/2013.  

We merken in deze verder op dat de Poolse autoriteiten minstens 3 dagen vooraf in kennis zullen 

worden gesteld van de overdracht van de betrokkene en 10 dagen in het geval medische voorwaarden 

van toepassing zijn.  

Er zijn werden geen elementen aangevoerd die aannemelijk maken dat de betrokkene in Polen in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming niet de nodige zorgen en bijstand zal 

kunnen krijgen. Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat een 

overdracht van de betrokkene aan Polen een reëel risico impliceert op blootstelling aan omstandigheden 

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

Indien in dit verband met verwijzing naar de uitspraak van het EHRM in de zaak Tarakhel v. Zwitserland 

(EHRM, 04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland) zou worden aangevoerd dat de betrokkene 

een kwetsbaar profiel zou hebben en dat vanwege deze reden een positieve verplichting bestaat om 

bijkomende garanties te vragen aan Polen betreffende de opvang zijn we van oordeel dat de 

bevindingen van het EHRM in de zaak Tarakhel niet zonder meer kunnen worden getransponeerd op 

deze zaak. De situatie in Italië kan ons inzien geenszins worden vergeleken met die in Polen. Zoals 

boven werd opgemerkt kan voor Polen bezwaarlijk worden gesteld dat er geen opvangmogelijkheden 
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zijn. Tot slot blijkt uit het AIDA-rapport over Polen ook dat er in Polen een identificatiemechanisme 

bestaat waarbij de Head of Office for Foreigners verplicht is om een onderzoek naar kwetsbaarheid uit 

te voeren waarbij vervolgens in aangepaste opvangvoorzieningen voorzien kan worden (p. 3031).  

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 

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

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

Handvest.  

Op basis van bovenvermelde argumenten moet worden besloten dat er geen basis is voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming van de betrokkene door de Belgische 

instanties op grond van artikel 17(1) van Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet 

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

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

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

vreemdelingen en artikel 12(4) van Verordening 604/2013.  

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

binnenkomstdocumenten.  

 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

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

bij de Poolse instanties (4).” 

 

Op 21 december 2019 bracht de raadsman van verzoeker de gemachtigde op de hoogte van het nieuw 

adres van verzoeker te Meise. 

 

Op 11 februari 2020 vroeg de gemachtigde aan de politiezone “PZ KLM” om woonstcontroles te doen op 

het door de raadsman van verzoeker doorgegeven adres. 

 

Op 7 april 2020 nam de gemachtigde de beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn van de 

Dublintransfer. Deze beslissing werd aan verzoeker ter kennis gebracht op 20 april 2020, nadat de 

raadsman van verzoeker uitdrukkelijk de Dublindienst had gecontacteerd. Tegen deze beslissing diende 

verzoeker een beroep in bij de Raad. Bij arrest nr. 243 534 van 30 oktober 2020 vernietigde de Raad de 

verlengingsbeslissing. 

 

De Poolse autoriteiten werden met een schrijven van 7 april 2020 eveneens op de hoogte gebracht van 

die beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Het overnameakkoord van Polen dateert van 10 oktober 2019. De overdrachtstermijn verstreek 

bijgevolg in principe op 11 april 2020 conform artikel 29.1 van de Dublin III-verordening. De 

gemachtigde nam evenwel op 7 april 2020 een verlengingsbeslissing van de overdrachtstermijn van de 

Dublintransfer op grond van artikel 29.2 van de Dublin III-verordening. Zoals supra gesteld werd deze 

beslissing vernietigd bij arrest nr. 243 534 van 30 oktober 2020.  

 

Bijgevolg moet ervan uitgegaan worden dat die verlengingsbeslissing niet heeft bestaan en dat bijgevolg 

door het verstrijken van de overdrachtstermijn de verantwoordelijkheid van rechtswege op de Belgische 

staat is overgegaan (HvJ 25 oktober 2017, Majid Shiri t. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-

201/16 in punten 30 tot en met 34 en 39). 

 

Dit wordt ter zitting niet betwist. Verweerder bevestigt uitdrukkelijk dat de Belgische overheden thans 

verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het internationaal beschermingsverzoek van verzoeker.  

 

Er is bijgevolg geen risico meer op een uitvoering van de bestreden beslissing die stelt dat een ander 

land verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek tot internationale bescherming en van het 

bevel om het grondgebied te verlaten dat aan deze beslissing verbonden wordt.  

 

De bestreden beslissing van 23 oktober 2019 dient derhalve als impliciet opgeheven te worden 

beschouwd.  
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Er blijkt derhalve niet dat verzoeker nog een actueel belang heeft bij de vernietiging van de bestreden 

beslissing. 

 

Ter zitting stelt de raadsvrouw van verzoeker zich dienaangaande naar de wijsheid te gedragen. 

Hiermee heeft verzoeker zijn actueel belang niet aangetoond. 

 

Het beroep is, gelet op het ontbreken van een actueel belang, onontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve 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 november tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 


