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 nr. 248 474 van 29 januari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten  D. ANDRIEN en J. JANSSENS 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

  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 VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 17 maart 2020 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 24 februari 2020 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater) en van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 9 maart 2020 houdende de verlenging van de 

overdrachtstermijn van de Dublintransfer. 

 

Gezien titel Ibis, 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 6 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaten D. ANDRIEN en J. 

JANSSENS verschijnt voor verzoekster en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. 

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart van Irak te zijn, geboren te E in 1983. 

 

Op 17 juni 2019 diende verzoekster een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 
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De Eurodac-treffer toonde aan dat aan verzoekster door Polen een visum werd verstrekt op 28 maart 

2019. 

 

Op 4 september 2019 werd verzoekster gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, in het kader van 

de Dublinprocedure. 

 

Op 6 september 2019 werd een overnameverzoek gericht aan de Poolse autoriteiten. 

 

Op 4 oktober 2019 aanvaardden de Poolse autoriteiten de overname van verzoekster. 

 

Op 24 februari 2020 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en 

van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een overdrachtsbesluit (“beslissing tot weigering van 

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

 

Dit is de eerste 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 : S. 

voornaam : P. I. S.  

geboortedatum : […]1983  

geboorteplaats : E.  

nationaliteit : Irak  

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

 

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

aan Polen (2) toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

artikel 12(4) van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 604/2013 van 26 juni 

2013.  

 

Mevrouw S. P. I. S. verder de betrokkene, die staatsburger van Irak verklaart te zijn bood zich op 

13.06.2019 aan bij onze diensten waarbij ze de wens uitdrukte een verzoek om internationale 

bescherming in te dienen. Op 17.06.2019 diende ze effectief een verzoek om internationale 

bescherming in. Ze legde daarbij een originele nationale identiteitskaart voor afgegeven op 06.05.2013 

met als nummer 00834726. De betrokkene verklaarde dat ze haar paspoort is verloren in de bus.  

 

Dactyloscopisch onderzoek dd. 13.06.2019 leverde een treffer, die door het Visum Information System 

conform artikel 21 van Verordening 767/2008 werd verstrekt, op. De treffer toont aan dat de Poolse 

consulaire diensten te Amman (Jordanië) de betrokkene op 28.03.2019 een visum type C verstrekten. 

Het visum was geldig voor de Schengenlanden en dit voor een verblijf van 12 dagen tussen 10.04.2019 

en 21.04.2019. De betrokkene was op het ogenblik van deze aanvraag in het bezit van een paspoort 

van Irak met nummer A14860776, afgegeven op 13.02.2019 en geldig tot 12.02.2027.  

 

De betrokkene werd in het kader van haar verzoek gehoord op 04.09.2019. Ze verklaarde ongehuwd te 

zijn, maar wel sinds 2017 in een relatie zijn. Haar partner verblijft tot op heden in Irak. Verder verklaarde 

de betrokkene geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familieleden te hebben.  

 

De betrokkene verklaarde dat ze Irak verliet in februari 2019. Ze reisde per vliegtuig, met het door Polen 

afgeleverde visum via Turkije naar Polen. Daar aangekomen reisde ze via verschillende landen verder 

naar België waar ze naar eigen zeggen op 19.03.2019 aankwam. Op 13.06.2019 meldde de betrokkene 

zich aan bij onze diensten.  

 

De betrokkene verklaarde dat ze besloot een verzoek om internationale bescherming in België in te 

dienen omdat België de mensenrechten respecteert. De betrokkene stelde dat ze al een tijdje in België 

woont en aangepast is aan de levensstandaard van België.  
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De betrokkene uitte bezwaar tegen een overdracht naar Polen omdat ze dit land niet kent. België kent 

ze wel, de betrokkene had gehoord dat België de vrouwenrechten respecteert.  

 

Middels een tussenkomst van haar advocate dd. 07.10.2019 verzoekt de betrokkene dat België met 

toepassing van artikel 17§1 van Verordening 604/2013 verantwoordelijk wordt voor de behandeling van 

het verzoek om internationale bescherming van de betrokkene. Hiervoor wijst de betrokkene enerzijds 

op de negatieve houding tegenover migranten van de Poolse regering. Anderzijds wijst de betrokkene 

op systeemfouten in Polen waardoor een overdracht van de betrokkene naar Polen een schending van 

artikel 3 van het EVRM zou impliceren.  

 

Op basis van bovenstaande gegevens werd er voor de betrokkene op 06.09.2019 een 

terugnameverzoek gericht aan de Poolse instanties. Op 11.09.2019 weigerden zij ons verzoek omdat 

het voor hen niet duidelijk was of de betrokkene effectief een verzoek om internationale bescherming 

indiende. Op 20.09.2019 stuurden we een herziening naar de Poolse instanties met we de Eurodac-hit 

voor België die aantoont dat de betrokkene wel degelijk een verzoek om internationale bescherming in 

België indiende. Op 04.10.2019 stemden de Poolse instanties met toepassing van artikel 12(4) van 

Verordening 604/2013 in met ons verzoek.  

 

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 hardheid moeten 

kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (Mohammed v. 

Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013).  

 

We 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 
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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 zij 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 

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 verklaarde dat ze besloot een verzoek om internationale bescherming in België in te 

dienen omdat België de mensenrechten respecteert. De betrokkene stelde dat ze al een tijdje in België 

woont en aangepast is aan de levensstandaard van België.  

 

De betrokkene uitte bezwaar tegen een overdracht naar Polen omdat ze dit land niet kent. België kent 

ze wel, de betrokkene had gehoord dat België de vrouwenrechten respecteert.  

 

Wat beide opmerkingen betreft willen we er andermaal op wijzen 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.  

 

Middels een tussenkomst van haar advocate dd. 07.10.2019 verzoekt de betrokkene dat België met 

toepassing van artikel 17§1 van Verordening 604/2013 verantwoordelijk wordt voor de behandeling van 

het verzoek om internationale bescherming van de betrokkene. Hiervoor wijst de betrokkene enerzijds 

op de negatieve houding tegenover migranten van de Poolse regering. Anderzijds wijst de betrokkene 

op systeemfouten in Polen waardoor een overdracht van de betrokkene naar Polen een schending van 

artikel 3 van het EVRM zou impliceren.  

 

Betreffende de opmerkingen over de negatieve houding tegenover migranten van de Poolse regering 

willen we vooreerst andermaal opmerken dat de Poolse instanties instemden met toepassing van artikel 
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12(4) van Verordening 604/2013 in met de behandeling van het door de betrokkene in België 

ingediende verzoek tot internationale bescherming. 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 haar land van herkomst zonder een volledig en gedegen 

onderzoek van haar verzoek. De betrokkene zal gemachtigd zijn te verblijven in Polen in haar 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand en 

opvang verkrijgen. Verder kent Polen onafhankelijke beroepsinstanties voor afgewezen verzoeken en 

beslissingen inzake detentie en verwijdering.  

 

Polen is partij bij de Conventie van Genève van 1951, zoals gewijzigd bij Protocol van New York van 

1967 en bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er kan 

derhalve van worden uitgaan dat de Poolse instanties het beginsel van non-refoulement alsmede aan 

de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM naleven. 

Polen onderwerpt beschermingsverzoeken aan een individueel onderzoek en kent de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de 

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

Poolse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling 

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

richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren.  

 

Daarnaast wensen we er op te wijzen dat de verschillende artikels en opiniestukken van ‘Le Parisien’, 

‘Euronews’, ‘Le Monde’ en ‘Euractiv’ waarnaar de betrokkene middels het schrijven verwijst niet zonder 

meer als objectief en accuraat kunnen worden beschouwd. Het gegeven dat eender welk analoog of 

digitaal medium een artikel publiceert, bewijst immers niet de correctheid en objectiviteit van de erin 

vermeldde feiten. De bewering dat de betrokkene haar vrees voor refoulement in geval van een 

overdracht naar Polen gerechtvaardigd is steunt dan ook niet op objectieve waarnemingen. (« Madame 

SHAWLAT craint d’être refoulée vers son pays d’origine en cas de retour en Pologne. Sa crainte est 

parfaitement fondée, au vu de la politique drastique d’immigration menée par le gouvernement Polonais. 

») De in analoge en digitale media gepubliceerde berichten en (politieke) meningen, zijn dan ook wat ze 

zijn, publicaties waar geen objectieve bewijswaarde aan kan worden toegekend en dit in tegenstelling 

tot de rapporten van toonaangevende, gezaghebbende nationale en internationale organisaties.  

 

Verder verwijst de betrokkene naar het jaarlijks verslag over de status van de mensenrechten in Polen 

gepubliceerd door Amnesty International. Dit verslag bericht voornamelijk over de praktijken van 

refoulement en push-backs aan de Poolse grensgebieden. Wat dit betreft willen we andermaal 

benadrukken dat de Poolse instanties middels het akkoord dd. 04.10.2019 te kennen hebben gegeven 

dat zij verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het in België ingediende verzoek om internationale 

bescherming. 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 

haar land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van haar verzoek. De betrokkene 

zal gemachtigd zijn te verblijven in Polen in haar hoedanigheid van verzoeker van internationale 

bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. Bijgevolg zal de betrokkene 

niet het slachtoffer worden van onregelmatige push-backs of refoulement waardoor de bevindingen in 

het rapport van Amnesty International niet van toepassing zijn op de situatie van de betrokkene.  

 

Betreffende de systeemfouten in Polen verwijst de betrokkene naar een rapport van de UNHCR en het 

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 toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene).  

 

Betreffende het rapport van de UNHCR willen we opmerken dat dit dateert van 23.11.2016. De situatie 

voor verzoekers om internationale bescherming in Polen is ondertussen dermate geëvolueerd waardoor 

de bevindingen in deze bron niet meer van toepassing zijn op de situatie van de betrokkene. Daarnaast 

beschrijft de aangehaalde paragraaf voornamelijk de verhoogde detentie van verzoekers om 

internationale bescherming in 2016 en de moeilijkheden die verzoekers om internationale bescherming 

ondervinden aan de grens met Wit- Rusland. We willen andermaal de nadruk leggen op het feit dat dat 

de Poolse instanties middels het akkoord dd. 04.10.2019 te kennen hebben gegeven dat zij 

verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het in België ingediende verzoek om internationale 

bescherming en de reeds vernoemde gevolgen van dit expliciet akkoord voor de betrokkene.  
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Middels het schrijven verwijst de betrokkene naar het AIDA rapport dat onder andere schrijft over de 

moeilijke toegang tot juridische bijstand en de juiste informatie over de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming voor verzoekers. Wat dit eerste betreft willen we vooreerst opmerken dat 

Verordening 604/2013 de lidstaten niet verplicht tot het beschikbaar stellen van kosteloze juridische 

bijstand tijdens de eerste fase van het verzoek. Het AIDA rapport geeft aan dat verzoekers om 

internationale bescherming de mogelijkheid hebben om een schorsend beroep in te voeren tegen een 

negatieve beslissing. Dit beroep kan ingediend worden in de eigen taal (p. 19). In 2015 werd een 

juridisch bijstandssysteem door de staat geïntroduceerd. Dit houdt onder andere in dat verzoekers 

juridische informatie kunnen verkrijgen en juridische bijstand gedurende de beroepsprocedures (p. 21). 

Het rapport geeft aan dat er onvoldoende toegang is tot deze juridische bijstand, maar deze bemerking 

is niet van zulke mate dat zij ons doen besluiten dat dit een structurele tekortkoming is die maakt 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.  

 

Verder verwijst de betrokkene middels het schrijven naar een passage in het AIDA rapport over een 

gebrekkig niveau van sociale hulp aan verzoekers om internationale bescherming wat het verzekeren 

van een goede levensstandaard niet ten goede komt (p. 44-55). Zo wordt er onder meer gesteld dat de 

financiële toelage voor verzoekers die niet in opvangcentra te laag ligt om een adequate woning te 

huren, wat kan resulteren in problematische leefomstandigheden. Wat dit betreft willen we opmerken dat 

het AIDA rapport aangeeft dat er geen gevallen gekend zijn van verzoekers om internationale 

bescherming die uitgesloten worden van de opvangcentra (p. 48). Daarnaast zijn verzoekers om 

internationale bescherming vrij om te kiezen of zij al dan niet in een opvangcentrum verblijven (p. 43). 

Het feit dat de financiële toelage voor verzoekers die buiten een opvangcentrum verblijven onvoldoende 

kan zijn om een appartement huren is geen specifiek Pools probleem. Het feit dat verhuurders niet 

bereid zijn om te verhuren aan verzoekers is dit evenmin. Hieromtrent willen we opmerken dat 

vreemdelingen in de brede zin van het woord in Polen, net als in andere lidstaten, kunnen worden 

geconfronteerd met discriminatie, racisme of xenofobie. Dit leidt niet tot het besluit dat de betrokkene na 

overdracht per definitie een met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest strijdige 

behandeling te beurt zal vallen. Daarnaast dient het te worden benadrukt dat het loutere feit dat 

betrokkene zou worden teruggestuurd naar een land waar haar economische en sociale mogelijkheden 

minder gunstig zouden zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het 

EVRM niet zo worden geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om 

eenieder die zich op hun grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de 

financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen. De 

vaststelling dat de materiële en sociale levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel is op zich dus niet voldoende om een schending van 

artikel 3 van het EVRM aan te tonen. We zijn er ons van bewust dat er kritische bemerkingen geplaatst 

kunnen worden bij de sociale en economische ondersteuning van verzoekers om internationale 

bescherming in Polen, maar dit doet ons niet besluiten dat dit een structurele tekortkoming is die maakt 

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.  

 

Er wordt daarnaast ook verwezen naar een passage in het AIDA rapport die bericht over gevallen van 

detentie van Dublin returnees met PTSS in september 2017 (p. 67). Wat dit betreft willen we opmerken 

dat de betrokkene middels het schrijven en tijdens het gehoor dd. 04.09.2019 niet aannemelijk maakt 

dat zij een gelijkaardig gezondheidsprobleem heeft. Tijdens het gehoor dd. 04.09.2019 verklaarde de 

betrokkene geen gezondheidsproblemen te kennen. Daarnaast gaat het hier over een éénmalig incident 

in september 2017, wat niet tot het besluit doet leiden dat dit een systematische tekortkoming is.  

 

Verder stelt het rapport 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).  
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Betreffende de verwijzing naar de erkenningsgraad van verzoekers om internationale bescherming 

willen we andermaal opmerken 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.  

 

Tot slot stelt de betrokkene middels het schrijven dat er individuele garanties gevraagd moeten worden 

aan de Poolse autoriteiten omwille van de vermeende systematische tekortkomingen. Hiervoor wordt er 

onder meer verwezen naar verwijzing naar de uitspraak van het EHRM in de zaak Tarakhel v. 

Zwitserland (EHRM, 04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland). Wat dit betreft willen we 

opmerken 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 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. 30- 31). Daarnaast willen erop wijzen dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de betrokkene 

een kwetsbaar profiel heeft waardoor er geen positieve verplichting bestaat om bijkomende garanties te 

vragen aan Polen betreffende de opvang van de betrokkene.  

 

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.  

 

Uit bovenstaand onderzoek van actuele informatie met betrekking tot de omstandigheden van opvang in 

Italië valt volgens ons dan ook niet te besluiten dat betrokkene na overdracht aan Italië in situatie zal 

terechtkomen die een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest 

impliceert. Op basis van bovenstaande wordt dan ook niet besloten om betreffende de situatie van 

betrokkene over te gaan op een toepassing van artikel 17 van Verordening 604/2013.  

 

Zoals reeds vermeld verklaarde de betrokkene tijdens haar gehoor dd. 04.09.2019 geen 

gezondheidsproblemen te kennen.  

 

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

elementen aannemelijk maakte dat redenen betreffende haar 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 
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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 werden geen elementen aangevoerd die aannemelijk maken dat de betrokkene 

in Polen in haar 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.  

 

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 autoriteiten (4).” 

 

 

Op 9 maart 2020 nam de gemachtigde de beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn van de 

Dublintransfer.  

 

Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“Gelet op 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,  

 

Overwegende dat  

de genaamde / de persoon die verklaart te heten S. P. I. S.  

geboren te E., op […]1983  

van nationaliteit / en van nationaliteit te zijn : Irak  

het voorwerp is van de beslissing van verlenging van de overdrachtstermijn in he kader van de 

Dublinprocedure dd. 09.03.2020 (1)  

 

Overwegende dat op 04/10/2019 een akkoord werd bekomen van Polen op grond van artikel 12.4 van 

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

Verordening).  

 

Overwegende dat artikel 29.1 van de Dublinverordening voorziet dat de betrokkene uiterlijk binnen de 

zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek door de andere lidstaat dient overgedragen te 

worden.  

 

Overwegende dat artikel 29.2 van de Dublin Verordening stelt dat de termijn van overdracht kan 

verlengd worden tot maximaal één jaar indien de overdracht wegens gevangenzetting van de 

betrokkene niet kon worden uitgevoerd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt.  

 

Overwegende dat artikel 9.2 van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 118/2014 van de Commissie van 

30 januari 2014 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1560/2003 bepaalt dat de lidstaat die om een 

van de in artikel 29.2 van de Dublin Verordening bedoelde redenen niet tot de overdracht kan overgaan 

binnen de normale termijn, de verantwoordelijke lidstaat daarvan op de hoogte moet gesteld worden 

voor het einde van de oorspronkelijke termijn.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

Overwegende dat betrokkene op 24/02/2020 een beslissing ‘26quater’ werd betekend waarbij 

geoordeeld werd dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek om 

internationale bescherming.  

 

Overwegende dat betrokkene op 24/02/2020 expliciet werd ingelicht, in een taal die de betrokkene 

begrijpt of met bijstand van een tolk, dat het document “Verklaring Vrijwillige Terugkeer” de eerste stap 

is in de organisatie van haar overdracht na het ontvangen van haar bevel om het grondgebied te 

verlaten en haar werd overhandigd om haar de kans te geven duidelijk en expliciet kenbaar te maken 

mee te zullen werken aan de verdere stappen in de organisatie van haar overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat en in dat kader ook zijn/haar meest recente contactgegevens mee te delen.  

 

Overwegende dat binnen de 10 dagen na de betekening op 24/02/2020 van de beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) geen door de betrokkene 

ingevulde en getekende “Verklaring Vrijwillige Terugkeer” werd ontvangen en dat daaruit dan ook 

duidelijk blijkt dat betrokkene er doelbewust voor probeert te zorgen dat een overdracht aan de 

betrokken lidstaat niet verder georganiseerd kan worden en op die manier dan ook voor verdere 

praktische complicaties en organisatorische problemen zorgt.  

 

Overwegende dat het ondertussen vaste rechtspraak van het Hof is dat wanneer een begrip geen 

duidelijke betekenis kent in het wettelijk instrument van het Unierecht waarin het wordt gehanteerd, dat 

het autonoom en uniform in de gehele Unie uitgelegd dient te worden, 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 08/03/2018, DOCERAM, C-395/16 en de aldaar 

aangehaalde rechtspraak).  

 

Overwegende dat in het arrest “Jawo” van 19 maart 2019 (C-163/17) expliciet gesteld werd dat het 

begrip “onderduiken”, zoals dat in de meeste taalversies van Verordening (EU) nr. 604/2013 terug te 

vinden is, in de eerste plaats uitgaat van de wil van de betrokken persoon om zich te onttrekken aan zijn 

overdracht en dat de bepaling in artikel 29(2) in beginsel van toepassing is wanneer deze persoon zich 

bewust en dus met opzet onttrekt aan zijn overdracht.  

 

Overwegende dat het begrip ook voorkomt in artikel 2, onder n) van Verordening (EU) nr. 604/2013 

waar het “risico op onderduiken” wordt gedefinieerd als de vrees dat betrokkene zich onttrekt aan de 

overdrachtsprocedure.  

 

Overwegende bovendien dat in het arrest “Jawo” aangehaald wordt dat met de overdrachtstermijnen uit 

artikel 29 beoogd wordt – gelet op de aan de overdracht verbonden praktische complicaties en 

organisatorische problemen – de lidstaten de nodige tijd te geven, in het bijzonder om de verzoekende 

lidstaat in staat te stellen de wijze waarop de overdracht zal plaatsvinden te regelen (zie in die zin het 

arrest van 29/01/2009, Petrosian, C-19/08, punt 40).  

 

Overwegende dat de betrokkene, in een taal die de betrokkene begrijpt of met bijstand van een tolk, 

bovendien ook expliciet werd ingelicht van het feit dat het niet meewerken aan de procedure teneinde 

de overdracht te bewerkstelligen, door in dit geval niet binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de dag na 

de betekening van bovenvermelde beslissing, kenbaar te maken via het ingevuld en getekend document 

“Verklaring Vrijwillige Terugkeer” dat hij/zij zal meewerken en daarvoor zijn/haar meest recente en 

volledige contactgegevens mee te delen, aanleiding geeft tot een verlenging van de overdrachtstermijn 

conform artikel 29(2) van Verordening 604/2013.  

 

Overwegende dat uit het voorgaande dan ook redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat de 

betrokkene doelbewust en met kennis van zaken zich aan de voor de organisatie van overdracht 

bevoegde autoriteiten heeft onttrokken alsook de intentie heeft geuit om buiten het bereik te blijven en 

dat het doorgeven van een woonplaatskeuze hieraan afbreuk doet, van de nationale autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overdracht, wordt beslist de overdrachtstermijn conform 

artikel 29(2) van Verordening 604/2013 te verlengen.” 

 

Op 29 september 2020 trok de gemachtigde de verlengingsbeslissing in. 

 

Op 14 december 2020 werd het verzoek om internationale bescherming voor behandeling overgemaakt 

aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (hierna: het CGVS). 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Aangaande het overdrachtsbesluit 

 

De Raad wijst erop dat het niet ter discussie staat dat de Poolse autoriteiten op 4 oktober 2019 

aangaven verantwoordelijk te zijn voor de behandeling van het internationaal beschermingsverzoek van 

verzoekster en het overnameverzoek van de gemachtigde inwilligden. 

 

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

Verordening 604/2013/EU, 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.” 

 

Artikel 29, 2 van de Verordening 604/2013/EU 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.” 

 

In principe verstreek dan ook de overdrachtstermijn op 4 april 2020. Uit de tweede bestreden beslissing 

blijkt dat evenwel op 9 maart 2020 de gemachtigde de beslissing tot verlenging van de 

overdrachtstermijn van de Dublintransfer nam aangezien verzoekster volgens de gemachtigde was 

ondergedoken, louter omdat zij de “verklaring vrijwillige terugkeer” niet binnen de tien dagen had 

ondertekend. Op 29 september 2020 trok de gemachtigde de verlengingsbeslissing evenwel in en op 14 

december 2020 werd het verzoek om internationale bescherming van verzoekster overgemaakt aan het 

CGVS voor behandeling. 

 

Ter terechtzitting bevestigt verweerder uitdrukkelijk dat de Belgische overheden thans verantwoordelijk 

zijn voor de behandeling van het internationaal beschermingsverzoek van verzoekster. 

 

Er is bijgevolg geen sprake meer van een uitvoering van het overdrachtsbesluit dat stelt dat een ander 

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

 

Het bestreden overdrachtsbesluit van 24 februari 2020 dient derhalve als impliciet opgeheven te worden 

beschouwd.  

 

Er blijkt derhalve niet dat verzoekster nog een actueel belang heeft bij de vernietiging van de eerste 

bestreden beslissing. 

 

Ter terechtzitting stelt de raadsvrouw van verzoekster zich dienaangaande naar de wijsheid te 

gedragen. Bij gebrek aan enige concrete toelichting, geeft verzoekster hiermee geen blijk van het 

vereiste belang voor de vernietiging van de bestreden beslissing zodat het actueel belang niet is 

aangetoond (RvS 18 december 2012, nr. 221.810). 

 

Het beroep gericht tegen het overdrachtsbesluit is, gelet op het ontbreken van een actueel belang, 

onontvankelijk. 

 

2.2. Aangaande de verlengingsbeslissing 

 

Uit de informatie van verweerder gericht aan de Raad volgend op de beschikking van 6 januari 2021 

waarin op grond van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet werd gevraagd alle inlichtingen en 

bescheiden over te maken met betrekking tot de actuele situatie van verzoekster, blijkt dat de bestreden 

verlengingsbeslissing werd ingetrokken op 29 september 2020. Ten bewijze hiervan voegt verweerder 

de interne nota van 29 september 2020 toe, waarin het volgende wordt gesteld: “De beslissing tot 
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verlenging van de transfertermijn […] wordt ingetrokken. De betrokkene diende een beroep in tegen de 

beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn dd. 10.03.2020, betekend op 13.03.2020. Deze 

beslissing wordt ingetrokken. Het akkoord van Polen dateert van 04.10.2019, de overdrachtstermijn 

eindigde derhalve op 04.04.2020. Bijgevolg is België verantwoordelijk geworden voor het verzoek om 

internationale bescherming, ingediend door betrokkene.” 

 

Verweerder bevestigt ter zitting dat de verlengingsbeslissing werd ingetrokken.  

 

Er dient op gewezen dat uit de voormelde interne nota van 29 september 2020, die aan het 

administratief dossier wordt toegevoegd, duidelijk de intrekking van de tweede bestreden beslissing 

blijkt. De Raad benadrukt dat de intrekking van de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat de tweede 

aangevochten akte met retroactieve kracht uit het rechtsverkeer verdwijnt en dus wordt geacht nooit te 

hebben bestaan (zie J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State Afdeling Administratie (2. 

Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nr. 270).  

 

De raadsvrouw van verzoekster bevestigt ter zitting dat het beroep zonder voorwerp is. 

 

Aangezien de tweede bestreden beslissing werd ingetrokken, is het beroep zonder voorwerp en 

derhalve doelloos geworden. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen beide bestreden beslissingen 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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid 

van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

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 negenentwintig januari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 

 


