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 nr. 248 514 van 1 februari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat K. STOROJENKO 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 23 december 2020 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 19 november 2020 tot 

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

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 25 januari 2021 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen bij 

de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie van 19 november 2020 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. 

 

Gelet op de artikelen 39/82 en 39/85 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 en III 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 25 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari 2021. 

 

Gelet op het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 27 januari 2021 waaruit blijkt dat de 

zaak tegensprekelijk wordt verdaagd naar de zitting van 29 januari 2021.  

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 
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Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. STOROJENKO verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER en  

T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoeker, die verklaart in augustus 2020 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 24 augustus 2020 

een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische overheden. 

 

De verzoeker wordt op 7 oktober 2020 gehoord in het kader van zijn verzoek om internationale 

bescherming en 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 Dublin III-verordening). De 

verzoeker verklaart dat hij sinds 2002 reeds meerdere verzoeken om internationale bescherming heeft 

ingediend in Nederland, die allen werden afgewezen. 

 

Op 23 oktober 2020 richten de Belgische overheden een verzoek tot terugname aan de Nederlandse 

overheden.  

 

Op 3 november stemmen de Nederlandse overheden uitdrukkelijk in met de verantwoordelijkheid voor 

de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, in toepassing van artikel 18, lid 1, 

onder d), van de Dublin III-verordening. 

  

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) 

Administratieve Vereenvoudiging neemt op 19 november 2020 de beslissing tot weigering van verblijf 

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

 

Het betreft de thans bestreden akte, die aan de verzoeker ter kennis werd gebracht op 27 november 

2020 en die als volgt is gemotiveerd: 

 

“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: U. 

voornaam: R. 

geboortedatum: (…) 1965 

geboorteplaats: G. 

nationaliteit: Russische Federatie 

 

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 Nederland (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 18(1)d van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 

nr. 604/2013 van 26 juni 2013. 

 

De heer O., R. verder de betrokkene, die staatsburger van de Russische federatie verklaart te zijn, 

informeerde onze diensten op 27.07.2020 over zijn wens een verzoek om internationale bescherming te 

willen indienen. De betrokkene werd uitgenodigd bij onze diensten op 24.08.2020 voor het indienen van 

zijn verzoek. De betrokkene kon geen identiteitsdocumenten voorleggen. Hij verklaarde dat hij zijn 

paspoort is kwijt geraakt in Nederland. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij verschillende verzoeken om internationale bescherming in Nederland 

indiende, het eerste in 2002. 
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De betrokkene werd in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming gehoord op 

07.10.2020. Hij verklaarde ongehuwd te zijn en geen kinderen te hebben. Verder verklaarde hij geen in 

België of in een andere lidstaat verblijvende familieleden te hebben. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij Rusland in 2002 verliet. Hij verklaarde dat hij per auto en per 

vrachtwagen via Wit-Rusland en voor hem onbekende landen naar Nederland reisde. De betrokkene 

verklaarde dat hij hier meerdere verzoeken om internationale bescherming indiende en dat deze 

verzoeken telkens werden afgewezen. De betrokkene verklaarde dat hij in augustus 2020 per auto naar 

België reisde. Op 24.08.2020 diende de betrokkene zijn verzoek om internationale bescherming in. 

 

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

dienen omdat al Nederlands kan, dus hij kan in België goed leven. De betrokkene verklaarde dat hij in 

België zijn leven wilt opbouwen. Hij verklaarde dat hij klusjesman is en dat hij in België wilt werken. 

 

De betrokkene uitte bezwaar tegen een overdracht naar Nederland omdat ze hem 18 jaar lang hebben 

proberen te repatriëren. Ze hebben zijn leven kapot gemaakt. 

 

Op 23.10.2020 werd een verzoek tot de terugname van de betrokkene gericht aan de Nederlandse 

instanties. Op 03.11.2020 stemden de Nederlandse instanties hiermee in conform artikel 18(1)d van 

Verordening 604/2013. 

 

Verordening 604/2013 is een onderdeel van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat is 

uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, 

de grondrechten eerbiedigen waaronder 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. Er moet dan ook 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 deze context 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 tot internationale bescherming. Dit betekent 

dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de 

enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven op zich geen grond zijn voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ-EU) oordeelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 

in de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 dat niet worden uitgesloten dat de werking van het 

asielstelsel in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat 

verzoekers, 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 (EUHandvest). Volgens het Hof volgt daaruit niet dat elke 

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

van de andere lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof 

oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke 

lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit 

dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale 

bescherming en de 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 Nederland een reëel risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die 

een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

 

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

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

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

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

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). 
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Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht 

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

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

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

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

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

 

Middels het akkoord dd. 03.11.2020 stemden de Nederlandse autoriteiten in met ons verzoek conform 

artikel 18(1)d van Verordening 604/2013, wat betekent dat het door de betrokkene in Nederland 

ingediend verzoek voor internationale bescherming werd afgesloten : “de lidstaat is verplicht (…) d) een 

onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen en die een verzoek heeft 

ingediend in een andere lidstaat of die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens 

de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen”. We verwijzen ook naar 

artikel 18(2) van Verordening 604/2013 : “In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de 

verantwoordelijke lidstaat ervoor dat de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is 

afgewezen, een beroep kan doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel 

overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU”. 

 

De vrees voor vervolging en de nood aan subsidiaire bescherming werden reeds door de Nederlandse 

instanties onderzocht en niet gegrond bevonden. 

 

We benadrukken dat het afwijzen van een verzoek tot internationale bescherming, het niet langer 

verlenen van verblijfsrecht en het vervolgens opdragen terug te keren naar het land van herkomst en het 

treffen van maatregelen met het oog op verwijdering onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel- en 

immigratiebeleid. 

 

Nederland is partij bij de Conventie van Genève van 1951, zoals gewijzigd bij het 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 Nederlandse instanties het beginsel van non-refoulement 

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

EVRM naleven. Nederland 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 

Nederlandse 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. 

 

Op basis van de elementen van het dossier zijn er volgens ons geen redenen om aan te nemen dat het 

door de betrokkene in Nederland ingediende verzoek niet op een objectieve en gedegen wijze aan de 

bovenvermelde standaarden werd getoetst. 

 

Indien zou worden opgeworpen dat een overdracht aan Nederland “indirect refoulement” betekent 

wensen we te benadrukken dat de landen die partij zijn bij het “Dublin-acquis conform het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel, waarop Verordening 604/2013 steunt, worden geacht de grondrechten van de 

verzoeker te eerbiedigen. 

 

We erkennen dat zowel het EHRM als het Hof van Justitie intussen stelden dat dit vermoeden niet 

onweerlegbaar is, maar enkel in een situatie dat de lidstaten niet onkundig kunnen zijn van het feit dat 

aan het systeem verbonden tekortkomingen inzake de procedure of de opvangvoorzieningen voor 

verzoekers in de verantwoordelijke lidstaat en die op feiten berusten aannemelijk maken dat de 

betrokken verzoeker van internationale bescherming een reëel risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM in geval 

van overdracht aan de betrokken lidstaat. 

 

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

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

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

3(2) van Verordening 604/2013. 

 

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

K.R.S. tegen het Verenigd Koninkrijk (nr. 32733/0810) waarin wordt gesteld dat in het geval van een 
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risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling of op “refoulement” de betrokken 

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

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

standpunt meer bepaald in geval van Griekenland later wijzigde maar dit doet volgens ons geen afbreuk 

aan deze algemene regel in dit geval van een overdracht aan Nederland. In deze optiek zijn we de 

mening toegedaan dat de betrokkene klachten betreffende de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming dient in te dienen bij de daartoe bevoegde Nederlandse instanties en zo 

nodig bij het EHRM zodat hier in beginsel geen taak is weggelegd voor de Belgische instanties. 

 

Middels het akkoord van 03.11.2020 hebben de Nederlandse instanties te kennen gegeven dat ze 

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

geval geen sprake is van (indirect) refoulement bij overdracht aan Nederland. De betrokkene zal na 

overdracht in Nederland een nieuw verzoek kunnen indienen en nieuwe elementen kunnen aanbrengen. 

 

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

dienen omdat al Nederlands kan, dus hij kan in België goed leven. De betrokkene verklaarde dat hij in 

België zijn leven wilt opbouwen. Hij verklaarde dat hij klusjesman is en dat hij in België wilt werken. 

 

Wat dit betreft willen we opmerken 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 tot 

internationale bescherming. Dit betekent dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de 

persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven op 

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

 

Verder dient het te worden benadrukt dat het loutere feit dat de betrokkene zou worden teruggestuurd 

naar een land waar zijn 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 EU-

Handvest 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. 

 

De betrokkene uitte bezwaar tegen een overdracht naar Nederland omdat ze hem 18 jaar lang hebben 

proberen te repatriëren. Ze hebben zijn leven kapot gemaakt. 

 

Betreffende het feit dat de betrokkene zijn verzoek om internationale bescherming in Nederland werd 

afgewezen willen we opmerken dat het indienen van een verzoek om internationale bescherming niet 

automatisch impliceert dat men een gunstige beslissing ontvangt in de vorm van een verblijfstitel. Dat 

men na een eventuele afwijzing van een verzoek om internationale bescherming op een zeker moment 

het voorwerp kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel en eventueel een bijhorende maatregel van 

bewaring, betekent niet automatisch een inbreuk op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM) en toont evenmin automatisch aan dat de Nederlandse 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. 

 

Met betrekking tot deze aangehaalde reden om zich te verzetten tegen een overdracht naar Nederland 

dient te worden opgemerkt dat deze aangehaalde reden geen betrekking heeft op de omstandigheden 

van opvang of van behandeling door de Nederlandse autoriteiten. Het loutere feit dat betrokkene zijn 

verzoek om internationale bescherming werd afgewezen betekent niet automatisch dat er sprake is van 

een “niet correctie of onmenselijke behandeling” of een automatische inbreuk op de bovenstaande 

internationale en Europese regelgeving . De betrokkene brengt met betrekking tot de overdracht naar 

Nederland dan ook geen concrete gegevens aan die zouden kunnen wijzen op een eventuele schending 

van art. 3 van het EVRM. Een loutere vrees daarvoor volstaat dus geenszins omdat deze niet gestoeld 

is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat hij 

ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Nederland een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM. De door betrokkene 

aangehaalde reden, met name dat zijn verzoek om internationale bescherming afgewezen werd in 
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Nederland kan dan ook niet beschouwd worden als een gerechtvaardigde reden om zich te verzetten 

tegen een overdracht naar Nederland. 

 

De betrokkene maakte tijdens het verhoor verder geen gewag van concrete ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens zijn verblijf in Nederland die door hem als een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of 

die zouden wijzen op een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden 

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

 

Wat betreft de situatie van personen die in het kader van Verordening 604/2013 aan Nederland worden 

overgedragen verwijzen we naar het door de “European Council on Refugees and Exiles“ (ECRE) 

uitgegeven rapport over Nederland (Angelina Van Kampen, Arno Pinxter, Eglantine Weijmans, e.a. ; 

“Asylum Information Database - Country Report : Netherlands – 2019 update”, laatste update in april 

2020, https://www.asylumineurope.org/reports/country/netherlands, hierna AIDA-rapport genoemd, een 

kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier). 

 

De standaardprocedure tot het bekomen van internationale bescherming wordt gevolgd in het geval van 

een eerste aanvraag (pagina 38, “If an asylum seeker is transferred to the Netherlands under the Dublin 

Regulation, the Dutch authorities are responsible for examining the asylum request and will follow the 

standard asylum procedure”). Als de overgedragen persoon besluit opnieuw bescherming te vragen zal 

dit verzoek worden beschouwd als een navolgend verzoek (“subsequent application”) en op dezelfde 

wijze worden behandeld als navolgende verzoeken van personen, die Nederland niet verlieten (pagina 

38). Personen, die een navolgend verzoek indienden, hebben recht op opvang (pagina 61). 

 

Het rapport meldt dat er geen gevallen zijn van verzoekers die uitgesloten blijven van opvang vanwege 

een tekort aan plaatsen (pagina 68). 

 

De betrokkene heeft reeds een verzoek voor internationale bescherming in Nederland ingediend. 

Bijgevolg zal zijn verzoek als een navolgend verzoek (subsequent application) behandeld worden. De 

betrokkene zal de mogelijkheid hebben om nieuw bewijs aan te brengen (p. 50) Dit nieuw bewijs zal 

enkel verder bestudeerd worden indien dit ze niet werden aangebracht in de eerste procedure buiten de 

wil van de verzoeker om (p. 50) Na een interview waarin er wordt nagegaan of er nieuwe elementen 

worden aangebracht, wordt het verzoek aanvaard, geweigerd of verder onderzocht. Verzoekers hebben 

de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een beslissing over een navolgend verzoek (p. 53). 

 

Wat betreft de mogelijkheid tot beroep tegen een negatieve beslissing stelt het AIDA rapport dat dit 

beroep een automatisch schorsend effect heeft (p. 25). Elke verzoeker heeft recht op kosteloze 

juridische bijstand, en elke verzoeker krijgt een advocaat toegewezen op de dag dat zij een verzoek 

indienen. Deze advocaat staat de verzoeker bij tijdens de asielprocedure en tijdens een mogelijk beroep 

tegen een beslissing (p. 28). 

 

Lezing van dit rapport leidt niet tot het besluit dat de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en de opvangfaciliteiten voor verzoekers in Nederland gekenmerkt worden door 

systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) van Verordening 604/2013. 

 

De toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale bescherming is in Nederland bij 

wet gewaarborgd (cfr. Regeling Medische Zorg Asielzoekers, 

https://www.rmasielzoekers.nl/Portals/8/docs/20190121_RMA%202019_def.pdf?ver=2019-01-21-

173057-357). 

 

Tijdens zijn gehoor dd. 07.10.2020 verklaarde de betrokkene PTSD te hebben. De betrokkene legde 

een psychologisch rapport voor dd. 13.03.2010 ter bewijs van deze verklaring. Daarnaast legde hij een 

mail dd. 16.11.2019 voor van de psycholoog die dit psychologisch rapport opstelde. In de mail verklaart 

de psycholoog dat het psychologisch rapport op 16.11.2019 nog als actueel beschouwd kon 

wordenTijdens zijn gehoor dd. 07.10.2020 verklaarde de betrokkene PTSD te hebben. 

 

Het AIDA rapport bericht dat de Nederlandse migratiediensten (IND) verzoekers vanaf het begin 

screenen voor eventuele kwetsbaarheden en bijzondere procedurele noden (p. 45). Daarnaast is er een 

onafhankelijke ngo, IMMO, die op eigen verzoek mogelijk kwetsbare personen kan onderzoeken op 

deze kwetsbaarheid (p. 48). Elke caseworker van de IND moet een opleiding volgen over het 

interviewen van kwetsbare personen, en de IND heeft verschillende mogelijkheden betreffende 

https://www.rmasielzoekers.nl/Portals/8/docs/20190121_RMA%202019_def.pdf?ver=2019-01-21-173057-357
https://www.rmasielzoekers.nl/Portals/8/docs/20190121_RMA%202019_def.pdf?ver=2019-01-21-173057-357
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bijzonder procedurele noden (p. 46). Verder hebben verzoekers de mogelijkheid om medische attesten 

voor te leggen als bewijs gedurende hun procedure om internationale bescherming (p. 48). Indien nodig 

kunnen verzoekers om internationale bescherming in Nederland worden doorverwezen naar een 

gespecialiseerd hospitaal voor dagelijkse begeleiding (p. 71). Er zijn geen gespecialiseerde centra voor 

kwetsbare verzoekers om internationale bescherming, maar elk centrum is verplicht om zich in de 

praktijk aan te passen aan de actuele noden van haar bewoners (p. 72). Het AIDA rapport bevestigt dat 

dit in de praktijk wordt toegepast.  

 

Verder wensen we betreffende de gezondheidssituatie van betrokkene ook te verwijzen naar artikel 32 

van Verordening 604/2013. Met toepassing van dit artikelen verstrekt de overdragende lidstaat 

informatie over bijzondere behoeften van de over te dragen persoon, die in bepaalde gevallen informatie 

over de fysieke en mentale gezondheidstoestand van die persoon kan omvatten. Het doel is dat na 

overdracht meteen de adequate medische verzorging of behandeling kan worden gegeven. Ook in het 

geval van de betrokkene zal de nodige informatie betreffende zijn gezondheidstoestand door middel van 

de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring (“common health certificate”), waar de nodige 

bijgevoegde stukken aan worden toegevoegd, aan de verantwoordelijke lidstaat worden overgemaakt. 

De betrokkene maakt niet aannemelijk dat in zijn geval de verantwoordelijke lidstaat, een geïnformeerd 

door middel van de gemeenschappelijke gezondheidsverklaring, er niet voor zal zorgen dat in de 

bijzondere behoeften zal worden voorzien. Verder verwijzen we in dit verband ook naar recente 

rechtspraak van het EHRM waarin bevestigd wordt dat de overdracht van volwassen alleenstaande 

asielzoekers, ongeacht of ze mannelijk dan wel vrouwelijk zijn, inclusief die asielzoekers die medische 

behandeling nodig hebben maar niet kritisch ziek zijn, geen aanleiding geeft tot een schending van 

artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en Italië).  

 

We wensen te benadrukken dat de betrokkene tot heden geen attesten of andere elementen aanbracht 

die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan 

Nederland zouden verhinderen of dat redenen van gezondheid een reëel risico impliceren op 

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

artikel 4 van het EU-Handvest. 

 

Er werden geen elementen aangebracht die leiden tot het besluit dat in 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. 

 

Indien zou worden geopperd dat de uitwisseling van informatie conform artikel 32 een individuele 

garantie niet kan vervangen merken we op dat de uitwisseling van informatie niet vrijblijvend is en er 

uitdrukkelijk op is gericht dat de ontvangende lidstaat de nodige maatregelen kan treffen. Dat Nederland 

geen gevolg zou geven aan conform artikel 32 uitgewisselde informatie werd niet aannemelijk gemaakt. 

 

We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat in het geval van de betrokkene en indien de 

noodzaak daartoe bestaat de in Verordening 604/2013 bedoelde voorzorgsmaatregelen niet zouden 

volstaan. 

 

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

worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

 

We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in Nederland 

niet van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat de betrokkene in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Nederland niet de nodige zorgen zal 

kunnen verkrijgen. 

 

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

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

inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 
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Gelet op het voorgaande wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de behandeling van het 

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

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

verzoek voor internationale bescherming, die aan de Nederlandse autoriteiten toekomt met toepassing 

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

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

 

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

binnenkomstdocumenten. 

 

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

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

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

bij de Nederlandse autoriteiten.” 

 

Op 20 januari 2021 treft de gemachtigde de beslissingen tot terugleiding naar de grens en tot 

vasthouding in een welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. Op 

25 januari 2021 heeft de verzoeker de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

verzocht om bij uiterst dringende noodzakelijk de schorsing van de tenuitvoerlegging van deze 

beslissingen te bevelen. Deze zaak is gekend onder het rolnummer RvV 256 322. 

 

2. Over de vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid 

 

In het petitum van het verzoekschrift van 25 januari 2021, vraagt de verzoeker dat de Raad bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid als voorlopige maatregelen zou bevelen dat de bestreden beslissing wordt 

opgeschort tot de datum van de uitspraak over het beroep tot nietigverklaring en dat er niet mag worden 

overgegaan tot de gedwongen uitvoering, waarbij hij tevens verzoekt om de uitspraak uitvoerbaar bij 

voorraad te verklaren. Deze door de verzoeker gevorderde voorlopige maatregelen komen hierop neer 

dat de verzoeker de onmiddellijke schorsing vraagt van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing. Er dient aldus te worden aangenomen dat de gevorderde maatregelen in wezen een vraag 

tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen betreffen overeenkomstig artikel 39/85 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). Het herformuleren van de vordering 

onder andere bewoordingen kan niet worden beschouwd als een accessoire vordering zoals bedoeld in 

artikel 39/84 van de Vreemdelingenwet. Uit het voorliggende verzoekschrift blijkt zodoende dat de 

verzoeker voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid vordert in de zin van artikel 

39/85 van de Vreemdelingenwet. De advocaat van de verzoeker heeft zulks ter terechtzitting van 29 

januari 2021 uitdrukkelijk bevestigd. 

 

Artikel 39/85, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent wordt, in het bijzonder indien hij naderhand wordt vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of naderhand ter beschikking wordt 

gesteld van de regering, dan kan hij, bij wege van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84, 

verzoeken dat de Raad een eerder ingediende gewone vordering tot schorsing zo snel mogelijk 

behandelt, op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en dat de Raad er zich nog 

niet over heeft uitgesproken. Deze vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen dient te 

worden ingediend binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn”. 

 

Artikel 39/85, §1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Op straffe van onontvankelijkheid van de vordering waarbij de Raad bij wege van voorlopige 

maatregelen verzocht wordt zo snel mogelijk de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

een andere beslissing te behandelen die vatbaar is voor vernietiging op grond van artikel 39/2, dient de 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, bedoeld in het eerste lid, gelijktijdig, al naargelang het geval, 

het voorwerp te zijn van een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen of van een vordering 

tot schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bij uiterste dringende noodzakelijkheid”. 

 



  

 

 

X - Pagina 9 

Artikel 44 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) luidt verder als volgt: 

 

“Zolang de vordering tot schorsing aanhangig is, kan bij een afzonderlijk verzoekschrift een vordering tot 

het bevelen van voorlopige maatregelen worden ingediend. 

De vordering wordt ondertekend door de partij of door een advocaat die voldoet aan de voorwaarden 

gesteld in artikel 39/56 van de wet van 15 december 1980. De vordering wordt gedagtekend en bevat: 

1° de naam, nationaliteit, de gekozen woonplaats van de verzoekende partij en het kenmerk van haar 

dossier bij de verwerende partij zoals vermeld op de bestreden beslissing; 

2° de vermelding van de beslissing waarvan de schorsing wordt gevorderd; 

3° de beschrijving van de gevorderde voorlopige maatregelen; 

4° een uiteenzetting van de feiten die aantonen dat de voorlopige maatregelen noodzakelijk zijn om de 

belangen van de partij die ze vordert, veilig te stellen;  

5° in voorkomend geval, een uiteenzetting van de feiten die de uiterst dringende noodzakelijkheid 

rechtvaardigen. 

[…]” 

 

Artikel 39/57, §1, derde lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

Uit het bepaalde in artikel 39/85, §1, vierde lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat het verzoek, naar 

aanleiding van het tussenkomen van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, om bij wege van voorlopige maatregelen zo snel mogelijk de vordering tot 

schorsing van een andere beslissing te behandelen slechts ontvankelijk is indien tegelijk bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid de schorsing wordt gevorderd van de verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel die imminent is of is geworden. Daarnaast moet, in toepassing van artikel 39/85, 

§1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, de vordering tot schorsing waarbij voorlopige maatregelen 

worden gevorderd reeds zijn ingeschreven op de rol, mag de Raad er zich nog niet over hebben 

uitgesproken en moet de vordering worden ingesteld binnen de termijn bedoeld in artikel 39/57, §1, 

derde lid van de Vreemdelingenwet.  

 

In casu maakt de verzoeker het voorwerp uit van de beslissingen van 20 januari 2021 tot terugleiding 

naar de grens en tot vasthouding in een welbepaalde plaats met het oog op de overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat. Deze beslissingen, die aan de verzoeker werden betekend op 21 januari 

2021, maakten de verwijdering van de verzoeker imminent nu zij de vasthouding van de verzoeker 

bevelen in een plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet met het oog 

op de overdracht aan Nederland in het kader van de Dublin III-verordening. De verzoeker heeft op 25 

januari 2021, samen met de onderhavige vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen, 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid tevens een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de voornoemde beslissingen van 20 januari 2021 ingediend. 

 

De verzoeker vraagt thans om de versnelde behandeling van de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de beslissing van 19 november 2020, dit is de beslissing waarbij de verzoeker 

wordt bevolen om zich (vrijwillig) binnen de tien dagen aan te melden bij de Nederlandse autoriteiten 

aangezien Nederland, volgens de criteria van de Dublin III-verordening, de verantwoordelijke lidstaat is 

voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming. Wat het uiterst dringend karakter 

van deze vordering betreft, merkt de Raad op dat op 1 februari 2021 bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 20 januari 2021 tot 

terugleiding naar de grens (met het oog op de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat) werd 

bevolen (RvV 1 februari 2021, arrest nr. 248 513). De gedwongen verwijdering van de verzoeker op 

grond van de voormelde beslissing van 20 januari 2021 zal derhalve niet kunnen plaatsvinden tot de 

bevolen schorsing desgevallend wordt opgeheven door de Raad. De tenuitvoerlegging van deze 

verwijderingsmaatregel is derhalve niet langer imminent.  

 

Hoewel de geschorste beslissing tot terugleiding naar de grens nog in het rechtsverkeer aanwezig is, 

dient te worden benadrukt dat ’s Raads schorsingsarrest van 1 februari 2021 bekleed is met een gezag 

van gewijsde voor de periode tussen het schorsingsarrest en het arrest ten gronde, nu “het gezag van 

gewijsde van een schorsingsarrest [in]houdt dat de uitspraak voorlopig – in afwachting van een 
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eindarrest – als waarheid geldt en dat het door de administratieve rechter prima facie beslecht 

rechtspunt in het raam van een administratief kort geding niet opnieuw in vraag kan worden gesteld.” 

(R.v.St., Meert, nr. 70589 van 9 januari 1998) (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, o.c., 1285 voetnoot 355).  

 

In deze omstandigheden is het niet aannemelijk dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

beslissing van 19 november 2020 (bijlage 26quater) volgens de gewone schorsingsprocedure te laat zal 

komen en derhalve niet effectief zal zijn.  

 

Ten overvloede kan erop worden gewezen dat de verzoeker, in het geval dat de verweerder de 

geschorste beslissing zou intrekken en vervangen door een nieuwe, zich wederom in het geval zal 

bevinden dat de verwijdering imminent wordt zodat hij alsdan ook opnieuw gebruik maken van de 

voorliggende rechtsmiddelen. Aangezien er in deze stand van het geding onmogelijk kan worden 

vooruitgelopen op de houding die de verweerder zal aannemen na het schorsingsarrest nr. 248 513 van 

heden, kan de voormelde hypothese er niet toe nopen dat de Raad de vordering tot schorsing alsnog bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid zou behandelen.  

 

Het uiterst dringende karakter van de huidige vordering is, gelet op het tussengekomen 

schorsingsarrest, niet aangetoond. 

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid te verwerpen.  

 

3. 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 het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een februari tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME C. DE GROOTE 


