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 nr. 253 470 van 26 april 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY 

Rue de la Draisine 2 / 004 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 4 januari 2021 heeft 

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

van 7 december 2020 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 23 april 2021 bij faxpost 

heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen bij de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten van 7 december 2020. 

 

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, 39/84 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 23 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2021 om 

12 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. EL KHOURY, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, geboren te M. op […] 1977. 

 

Op 10 november 2020 diende verzoeker een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de verzoeker op 18 november 2015 en op 7 september 2018 

in Duitsland werd geregistreerd, telkens in het kader van een internationaal beschermingsverzoek. 

 

Op 17 november 2020 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken in het licht van de 

toepassing 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 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 20 november 2020 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties, die dit verzoek op 

25 november 2020 hebben aanvaard.  

 

Op 7 december 2020 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een overdrachtsbesluit, 

genaamd “beslissing betreffende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten” 

(bijlage 26quater).  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering 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: M. 

geboortedatum: […]1977 

geboorteplaats: M. 

nationaliteit: Iran 

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 Duitsland (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 S., M., verder de betrokkene, die staatsburger van Iran verklaart te zijn, bood zich op 

29.10.2020 bij onze diensten aan waarbij hij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale 

bescherming in te dienen. Op 10.11.2020 diende hij een verzoek voor internationale bescherming in 

waarbij hij geen identiteits- of reisdocumenten voorlegde. De betrokkene verklaarde dat zijn paspoort is 

achtergebleven in Iran. 

Dactyloscopisch onderzoek in het kader van zijn verzoek leidde tot meerdere 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. Deze treffers tonen aan dat 

de betrokkene op 18.11.2015 en 09.09.2018 internationale bescherming vroeg in Duitsland. 

De betrokkene werd gehoord op 17.11.2020 en verklaarde sinds 01.09.2004 wettelijk gehuwd te zijn 

met mevrouw N., B. ([…] 1982, M., Iran). De betrokkene stelde dat zijn echtgenote in Iran 

verblijft, samen met hun twee minderjarige kinderen, met name S., P. (° […]2011, S. S., Iran) en S. A. 

(°[…] 2016, S. S., Iran). De betrokkene verklaarde verder geen in België verblijvende familieleden te 

hebben. Hij maakte gewag van een in Finland verblijvende meerderjarige broer (M., M., °1981, S. S., 

Iran) met erkend statuut. Hieromtrent merken we vooreerst op dat Verordening 604/2013 de 

verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als 

persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor 

internationale bescherming (artikel 10). De in Finland verblijvende meerderjarige broer van de 

betrokkene kan ten overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid", zoals 
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omschreven in artikel 2,g) van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in 

dit geval niet van toepassing zijn. 

De betrokkene verklaarde dat hij in december 2017 Iran heeft verlaten en via Turkije, Servië, Bosnië en 

enkele onbekende landen naar Duitsland is gereisd. Hij stelde op 27.08.2018 in Duitsland te zijn 

aangekomen en op dezelfde dag een verzoek voor internationale bescherming te hebben ingediend. De 

betrokkene verklaarde dat hij in Duitsland heeft verbleven opvangcentra in “Aizenhutenstan”, “Werizen” 

en “Doberluckshain”. Hij stelde op 07.08.2020 een definitieve negatieve beslissing te hebben gekregen 

van de Duitse autoriteiten en gaf aan dat hij het Duitse grondgebied moest verlaten. Hij verklaarde dat 

hij eerst nog een korte periode bij vrienden verbleef in Hannover en Hamburg en vervolgens op 

21.10.2020 naar België ging. 

De betrokkene stelde dat hij naar België is gekomen omdat hij er veel vrienden en kennissen heeft. Hij 

uitte verzet tegen een overdracht aan Duitsland omdat in Duitsland een negatieve beslissing heeft 

gekregen en het grondgebied moest verlaten. Hij stelde ook gepest te zijn geweest door de Duitse 

bevolking en zich nooit te hebben thuis gevoeld in Duitsland. 

Op 20.11.2020 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties. Op 25.11.2020 lieten de 

Duitse instanties weten dat ze het terugnameverzoek accepteren met toepassing van artikel 18(1)d van 

Verordening 604/2013. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde zaken 

C- 411/10 en C-493/10 dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 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 Verordening 604/2013 de 

criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielaanvraag. Dit betekent dat de verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen. De 

loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of wens in een bepaalde lidstaat te 

kunnen blijven vormen dan ook geen grond voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. 

Toch kan 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 voor 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. Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers voor internationale 

bescherming 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 onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers voor internationale bescherming 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 

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 Duitsland 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 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). 

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). 
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Betreffende de verklaring van de betrokkene, met name dat hij zich verzet tegen een overdracht aan 

Duitsland omdat hij in Duitsland een negatieve beslissing heeft gekregen en het grondgebied moest 

verlaten, wensen we er op te wijzen 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 zeker moment 

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

bewaring, betekent bovendien 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 Duitse autoriteiten de 

minimumnormen inzake de procedure voor 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 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Het loutere 

gegeven dat de het verzoek om internationale bescherming in Duitsland werd afgewezen, betekend niet 

automatisch dat er sprake is van een “niet correctie of onmenselijke behandeling” of een automatische 

inbreuk op de bovenstaande internationale en Europese regelgeving. Betrokkene brengt met betrekking 

tot de overdracht naar Duitsland 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 Duitsland 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 werd 

afgewezen in Duitsland kan dan ook niet beschouwd worden als een gerechtvaardigde reden om zich te 

verzetten tegen een overdracht naar Duitsland. 

De Duitse instanties stemden op 25.11.2020 in met de terugname van de betrokkene op grond van 

artikel 18(1)d van Verordening 604/2013 (“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 hieromtrent ook naar artikel 18(2) : “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 instemming 

conform artikel 18(1)d betekent dat het door de betrokkene voorafgaand in Duitsland ingediende 

verzoek voor internationale bescherming het voorwerp, was van een (finale) afwijzing. 

We wensen te benadrukken dat de vrees voor vervolging en de nood aan subsidiaire bescherming 

reeds door de Duitse instanties werden onderzocht en niet gegrond werden bevonden. 

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

opdragen terug te keren naar het land van herkomst en het nemen van maatregelen met het oog op de 

verwijdering onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel- en immigratiebeleid en op zich geen 

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

van het EU-Handvest. Het enkele feit dat een voorafgaand beschermingsverzoek door een andere 

lidstaat werd afgewezen noopt geenszins tot de toepassing van de soevereiniteitsclausule. 

Indien zou worden aangevoerd dat een overdracht van de betrokkene aan Duitsland “indirect 

refoulement” impliceert herhalen we dat Duitsland partij is bij het Verdrag van Genève betreffende de 

status van vluchtelingen van 1951, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967 en bij het 

EVRM en dat er derhalve kan van worden uitgaan dat de Duitse instanties zich houden aan hun 

internationale verplichtingen. Het komt aan de betrokkene toe aannemelijk te maken dat in Duitsland 

sprake is van aan het systeem gerelateerde tekortkomingen wat de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen betreft zodoende dat niet langer uitgegaan mag 

worden van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. 

We erkennen dat zowel het EHRM als het Hof van Justitie intussen stelden dat het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel weerlegbaar 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 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 

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) 
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van de regels van het Hof. We weten dat het EHRM dit standpunt later en meer bepaald in geval van 

Griekenland wijzigde, maar we zijn van oordeel dar deze algemene regel in dit geval van een overdracht 

aan Duitsland staande blijft. In deze optiek zijn we de mening toegedaan dat de betrokkene klachten 

betreffende de procedure tot het bekomen van internationale bescherming dient te richten tot de daartoe 

bevoegde Duitse instanties en zo nodig bij het EHRM wat betekent dat hier in beginsel geen taak is 

weggelegd voor de Belgische instanties. 

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

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

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

3(2) van Verordening 604/2013. 

Op basis van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier zijn er volgens ons 

geen redenen om aan te nemen dat de door de betrokkene voorafgaand aan zijn beschermingsverzoek 

in België in Duitsland ingediende verzoek niet op een objectieve en gedegen wijze aan de 

bovenvermelde standaarden werd getoetst. 

Middels het akkoord van 25.11.2020 hebben de Duitse 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 Duitsland. 

De betrokkene zal na overdracht in Duitsland een nieuw verzoek kunnen indienen. 

Duitsland onderwerpt verzoeken tot internationale bescherming 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 

Duitse 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. 

“European Council on Refugees and Exiles“ (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information 

Database” over Duitsland (Michael Kalkmann, “Asylum Information Database –Country Report – 

Germany”, laatste update op 24.07.2020, https://www.asylumineurope.org/reports/country/germany, een 

kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene) wordt gesteld 

dat er geen aanwijzingen zijn dat personen, die in het kader van de Dublin-verordening aan Duitsland 

worden overgedragen, problemen ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming (pagina 44, “There have been no reports of “Dublin returnees” 

facing difficulties in re-accessing an asylum procedure or facing any other problems after having been 

transferred to Germany. There is no uniform procedure”). 

Als de betrokkene besluit opnieuw internationale bescherming te vragen in Duitsland zal dit verzoek 

worden beschouwd als een navolgend verzoek (“subsequent application”). Er zijn geen redenen om aan 

te nemen dat dit verzoek niet op eenzelfde wijze zal worden behandeld en worden beoordeeld als 

navolgende verzoeken van personen, die Duitsland niet verlieten. Het rapport meldt dat personen wiens 

verzoek reeds finaal werd afgewezen zoals de betrokkene het voorwerp kunnen zijn van een beslissing 

tot vasthouding (“If their application had already been rejected by a final decision, it is possible for them 

to be placed in pre-removal detention upon return to Germany”, pagina 44). Het enkele gegeven dat na 

overdracht mogelijk een beslissing tot vasthouding kan volgen leidt niet tot het besluit dat de betrokkene 

na overdracht een met artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling te 

beurt zal vallen. 

Indieners van een navolgend verzoek hebben recht op opvang, maar in beperkte omvang (“reduced 

material conditions”, pagina 73). Het AIDA-rapport meldt dat in dergelijke omstandigheden het recht op 

opvang en bijstand kan worden beperkt tot datgene dat absoluut noodzakelijk is. In de praktijk betekent 

dit dat financiële toelagen worden beperkt of stop worden gezet en uitsluitend materiële opvang 

(accomodatie, voeding en andere noodwendigheden) wordt geboden (“This list of reduction grounds is 

exhaustive, meaning that benefits cannot be reduced for other reasons. If one of them is met, the law 

provides that asylum seekers should only be provided with accommodation, food and basic necessities, 

primarily as non-cash benefits. It is only “in special circumstances and individual cases” that further 

benefits can be granted on a discretionary basis.”, pagina 78). 

Wat de bezetting van de opvangstructuren betreft meldt het AIDA-rapport dat de bezettingsgraad in de 

collectieve centra verbeterde de laatste jaren (“occupancy rates have improved in recent years”, pagina 

92). Het rapport meldt dat levensomstandigheden in de opvangvoorzieningen voor verzoekers kunnen 

verschillen en het voorwerp zijn van kritiek (“The living conditions in many initial reception centres have 

been criticised by asylum seekers, volunteers and NGOs”, pagina 91). We zijn van oordeel dat dit niet 

leidt tot het besluit dat de Duitse opvangvoorzieningen dermate structurele tekortkomingen kennen dat 

niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. 

Verzoekers hebben in Duitsland tijdens de eerste bestuurlijke fase geen recht op kosteloze 

rechtsbijstand. 
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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 Duitsland kan ons inzien dan ook niet worden beschouwd als 

een tekortkoming, die het afzien van een overdracht zou rechtvaardigen. 

Betreffende de verklaring van de betrokkene, met name dat hij gepest is geweest door de Duitse 

bevolking en dat hij zich hierdoor nooit heeft thuis gevoeld in Duitsland, wensen we 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 België minder sprake zou zijn van racisme 

in vergelijking met Duitsland. 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 Duitse 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 Duitsland. Bovendien impliceert dit ook niet dat de Duitse 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 Duitse 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 Duitse bevolking racisme of 

geweldpleging ten aanzien van vluchtelingen zou steunen en dat de Duitse overheidsdiensten niet de 

vereiste bescherming zouden kunnen bieden aan vreemdelingen die op het Duitse grondgebied 

verblijven. 

De betrokkene stelde tijdens zijn interview op 17.11.2020 geen gezondheidsproblemen te hebben. 

We wensen hieromtrent te benadrukken dat de betrokkene tot heden niet aan de hand van objectieve 

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

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

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

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

kunnen verkrijgen. 

We merken in deze verder op dat de Duitse autoriteiten minstens 7 dagen vooraf in kennis zullen 

worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

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

betrokkene aan Duitsland een reëel risico inhoudt op blootstelling aan omstandigheden, die een inbreuk 

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

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 tot internationale bescherming, die aan de Duitse 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(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 bevoegde Duitse instanties (4) 

(…)”. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  
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Op 20 april 2021 nam de gemachtigde de beslissing tot “terugleiding naar de grens en vasthouding in 

een welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat”. Het is naar 

aanleiding van deze beslissing dat het huidige verzoek tot voorlopige maatregelen werd ingediend. 

Verzoeker diende ook op dezelfde datum een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in tegen de voormelde beslissing van 20 april 2021. 

 

3. Ontvankelijkheid en rechtspleging 

 

3.1. Met betrekking tot de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid 

 

Uit het bepaalde in artikel 39/85, § 1, vierde lid 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) blijkt dat het verzoek, 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 (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 voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 verzoeker het voorwerp uit van een beslissing van 20 april 2021 tot “terugleiding naar de 

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

lidstaat”. Deze beslissing, die aan de verzoeker werd betekend op dezelfde dag, maakt zijn overdracht 

imminent nu deze de vasthouding van verzoeker beveelt in een plaats, zoals bedoeld in artikel 74/8 van 

de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker heeft op 23 april 2020 een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

“beslissing tot terugleiding naar de grens en vasthouding met het oog op overdracht” van 20 april 2020 

ingediend. Daarnaast werden gelijktijdig voorlopige maatregelen gevorderd aangaande de bijlage 

26quater, zoals vereist door artikel 39/85, §1, vierde lid van de Vreemdelingenwet. De vordering tot het 

horen bevelen van voorlopige maatregelen werd ingediend binnen de wettelijke termijn. De tijdigheid 

van het beroep wordt door verweerder niet betwist. 

 

Verder werd de voorliggende vordering tot schorsing tegen de bijlage 26quater reeds op de rol 

ingeschreven, onder het rolnummer RvV 255 564, en dient te worden vastgesteld dat de Raad er zich 

nog niet over heeft uitgesproken. Daar uit het bovenstaande is gebleken dat de overdracht van 

verzoeker imminent is, staat ook het uiterst dringende karakter van de vordering tot het bevelen van 

voorlopige maatregelen vast. 

 

De vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen in toepassing van artikel 39/85 van de 

Vreemdelingenwet bij uiterst dringende noodzakelijkheid is dan ook ontvankelijk. Verweerder betwist de 

ontvankelijkheid van laatstgenoemde vordering ook niet. 

 

3.2. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.2.1. Overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Hieruit volgt dat, opdat de Raad in het kader van een vordering tot het bevelen van voorlopige 

maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid zou kunnen overgaan tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van een voor hem bestreden beslissing, de volgende voorwaarden cumulatief moeten 

zijn vervuld: 
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1. de verzoekende partij heeft een ernstig middel aangevoerd dat de nietigverklaring van de bestreden 

akte kan verantwoorden (artikel 39/82, § 2, eerste lid iuncto artikel 39/84, eerste lid en 39/85, § 1, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet); 

2. de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte kan de verzoekende partij een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel berokkenen (artikel 39/82, § 2, eerste lid iuncto artikel 39/84, eerste lid en 

39/85, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet). 

 

De tijdigheid van de vordering wordt zoals supra vastgesteld door de Raad, noch door de verwerende 

partij betwist. 

 

4. De ernst van de aangevoerde middelen 

 

4.1.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Onder “middel” wordt begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden” (RvS 17 

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

 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

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

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

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

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

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

tweede lid van het EVRM. 
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4.2. Beoordeling. 

 

4.2.1.1. In een eerste en enig middel citeert verzoeker eerst de aangehaalde rechtsnormen. Vervolgens 

stelt hij in het eerste onderdeel van het middel dat de termijn die verzoeker heeft gekregen om het 

grondgebied te verlaten maar 10 dagen bedraagt en die termijn niet gemotiveerd is. Verzoeker wijst 

erop dat volgens artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet een basistermijn van dertig dagen is geregeld. 

Indien de gemachtigde wenst af te wijken van deze termijn, moet hij dit motiveren. Nu er geen 

motivering is voorzien waarom verzoeker maar tien dagen krijgt om zich aan te bieden bij de Duitse 

autoriteiten, acht verzoeker artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet geschonden. Hierdoor is volgens 

verzoeker het “bevel om het grondgebied te verlaten” ‘illegaal’. Hij citeert ter illustratie uit een arrest van 

de Raad dat betrekking had op de vernietiging van een bijlage 13. 

 

De Raad merkt op dat, ondanks de benaming van de huidige bestreden beslissing, er niet kan betwist 

worden dat het gaat om een toepassing van de Dublin III-verordening en dus om een 

overdrachtsbesluit. Artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet dat verzoeker geschonden acht, betreft een 

omzetting van artikel 7 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). 

Deze richtlijn heeft betrekking op “terugkeer”, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Terugkeerrichtlijn, 

zijnde het proces waarbij een onderdaan van een derde land, vrijwillig gevolg gevend aan een 

terugkeerverplichting of gedwongen, terugkeert naar: zijn land van herkomst, of een land van doorreis 

overeenkomstig communautaire of bilaterale overnameovereenkomsten of andere regelingen, of een 

ander derde land waarnaar de betrokken onderdaan van een derde land besluit vrijwillig terug te keren 

en waar deze wordt toegelaten. Dit blijkt eveneens uit artikel 1, §1, 5° van de Vreemdelingenwet. Thans 

ligt, ondanks de ongelukkige formulering, geen verplichting voor om zich te begeven naar een derde 

land, doch wel naar een lidstaat, met name Duitsland in het kader van de Dublin III-verordening.  

 

Het huidig “bevel” steunt ook niet op artikel 7 van de Vreemdelingenwet, doch wel op artikel 51/5 §4 van 

de Vreemdelingenwet dat luidt als volgt:  

 

“Wanneer de verzoeker om internationale bescherming aan de verantwoordelijke lidstaat overgedragen 

dient te worden, weigert de minister of zijn gemachtigde hem de binnenkomst of het verblijf in het Rijk 

en gelast hem zich vóór een bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze staat aan te melden. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde het voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig 

acht, kan hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens doen terugleiden. 

Te dien einde, wanneer er op basis van een individuele beoordeling een significant risico op 

onderduiken van de persoon bestaat, en enkel voor zover de vasthouding evenredig is en er geen 

andere, minder dwingende maatregelen effectief kunnen worden toegepast, kan de vreemdeling in een 

welbepaalde plaats vastgehouden worden voor de tijd die noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

overdracht naar de verantwoordelijke staat, zonder dat de duur van de vasthouding zes weken te boven 

mag gaan. Er wordt geen rekening gehouden met de duur van de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde 

vasthouding. Wanneer de overdracht niet binnen de termijn van zes weken plaatsvindt, kan de 

vreemdeling niet langer op deze grond worden vastgehouden. De vasthoudingstermijn wordt van 

rechtswege gestuit zolang het beroep ingediend tegen de in het eerste lid bedoelde beslissing 

opschortende werking heeft.” (eigen onderlijnen) 

 

Er is dus in het kader van een overdrachtsbesluit geen sprake van een standaardtermijn van dertig 

dagen voor de vrijwillige uitvoering. De gemachtigde dient verzoeker enkel te gelasten hem voor een 

bepaalde datum bij de bevoegde overheden van de verantwoordelijke lidstaat aan te melden. De 

gemachtigde heeft dat ook gedaan door erop te wijzen dat verzoeker zich binnen de 10 dagen diende 

aan te bieden bij de bevoegde Duitse instanties. In de Dublin III-verordening is nergens sprake van een 

termijn van dertig dagen voor een vrijwillige uitvoering van het overdrachtsbesluit. De enige overweging 

met betrekking tot de vrijwillige uitvoering van het overdrachtsbesluit staat te lezen in considerans 24 en 

luidt als volgt: “Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de Commissie ( 1 ), kan een 

overdracht aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming plaatsvinden op basis van vrijwilligheid, in de vorm van een gecontroleerd 

vertrek of onder geleide. De lidstaten dienen vrijwillige overdracht te bevorderen door passende 

informatie aan de verzoekers te verstrekken, en erop toe te zien dat overdrachten in de vorm van 

gecontroleerd vertrek of onder geleide op humane wijze gebeuren, met volledige eerbiediging van de 

grondrechten en de menselijke waardigheid, en geheel in het belang van het kind, en met de grootst 

mogelijke consideratie voor de ontwikkelingen in de desbetreffende jurisprudentie, in het bijzonder wat 
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de overdracht op humanitaire gronden betreft.” Voor het overige zijn de dwingende termijnen van 

overdracht voor de lidstaat geregeld in de artikelen 28 en 29 van de Dublin III-verordening. 

 

Uit overweging 24 blijkt dat de lidstaten vrijwillige overdracht dienen te bevorderen door passende 

informatie aan de verzoekers te verstrekken. Uit de stukken, die verzoeker aan zijn verzoekschrift heeft 

gevoegd, blijkt dat hij bij de kennisgeving van deze beslissing een brief kreeg getiteld “informatie 

reismodaliteiten” waarin staat dat hij verzocht wordt contact op te nemen met de gemachtigde voor 

praktische afspraken met betrekking tot zijn overdracht aan de Duitse autoriteiten. Er wordt in vermeld 

dat verzoeker een doorlaatbewijs zal krijgen om hem naar de verantwoordelijke lidstaat te begeven en 

er wordt gesteld dat eveneens voor de praktische organisatie van de overdracht zal worden gezorgd 

zoals de reservatie en aankoop van tickets. Bijgevolg heeft de gemachtigde prima facie ruimschoots aan 

considerans 24 voldaan door passende informatie aan verzoeker te verstrekken. 

 

Verzoeker kan in geen geval gevolgd worden dat de gemachtigde in casu diende te motiveren waarom 

10 dagen werden toegekend om zich naar Duitsland te begeven. Het arrest van de Raad waarnaar 

verzoeker verwijst betreft een bijlage 13, die wel steunt op artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat een 

omzetting vormt van de Terugkeerrichtlijn en waarbij dus het bepaalde in artikel 74/14 van de 

Vreemdelingenwet van toepassing is. 

 

Een schending van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet blijkt prima facie niet. 

 

Het eerste onderdeel van het middel is niet ernstig. 

 

In het tweede onderdeel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

motiveringsplicht en van de artikelen 1 tot en met 4 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: het Handvest) omdat de opvangvoorzieningen voor verzoekers van 

internationale bescherming in Duitsland zorgwekkend zijn en zijn overdracht naar Duitsland risico’s 

inhoudt. Volgens verzoeker riskeert hij bij overdracht aan Duitsland een behandeling die strijdt met 

artikel 3 van de Dublinverordening. Verzoeker zal zich in de situatie bevinden van een persoon die een 

volgend beschermingsverzoek indient. De gemachtigde heeft zelf gemotiveerd dat de bezettingsgraad in 

de collectieve centra verbeterde de laatste jaren en dat de levensomstandigheden in de opvangcentra 

kunnen verschillen en het voorwerp zijn van kritiek. Verzoeker verwijst naar het AIDA-rapport van 2019 - 

update juli 2020 - waaruit blijkt dat de leefomstandigheden in sommige initiële aankomstcentra verre van 

optimaal zijn. Verzoeker citeert vervolgens uit het voormelde rapport waarbij wordt ingegaan op de grote 

verschillen qua structuur en levensomstandigheden tussen de opvangcentra. Er wordt bv. ingegaan op 

het centrum van München Funkkaserne, het aankomstcentrum in Hamburg-Rahlstedt en het centrum 

Manching/Ingolstadt. Wat dit laatste centrum betreft, waren er klachten van de NGO “Dokters van de 

wereld” over de onmogelijkheid om een behandeling van mensen met psychische problemen te 

waarborgen. Verder vervolgt verzoeker met citaten uit een artikel van Deutsche Welle “Asylum-seekers 

left in ‘inhumane’ conditions in german refugee center” van 6 november 2020 en uit een artikel van Info 

Migrants van 12 mei 2020 “Germany: Rights and health of asylum seekers under threat in ‘mass 

camps’. In dit laatste artikel wordt onder meer gewezen op het feit dat mensen in collectieve 

opvangcentra een groot risico lopen op een virusinfectie aangezien veel handen wassen en sociale 

afstand bijna onmogelijk zijn. Verzoeker vervolgt dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden 

met de huidige pandemiecrisis. Na een bijkomend citaat uit het AIDA-rapport concludeert verzoeker dat 

de opvangvoorzieningen in Duitsland hem aan een onmenselijke of vernederende behandeling 

blootstellen.  

 

Concreet stelt verzoeker dat zijn verblijf in de Duitse opvangcentra niet goed is verlopen. Hij had 

gezondheidsproblemen aan de huid en werd nooit in het centrum verzorgd. Verzoeker verklaart dat de 

arts niets deed om hem te behandelen en hij op eigen kosten beroep heeft gedaan op een specialist 

terwijl hij daar eigenlijk geen geld voor had. Nu hij op onzorgvuldige wijze aan zijn lot werd overgelaten, 

werd hij in Duitsland blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling, zodat een 

terugkeer een schending van artikel 3 van het EVRM zou uitmaken. 

 

In dit tweede onderdeel werpt verzoeker opnieuw de schending op van artikel 74/14 van de 

Vreemdelingenwet, doch hij licht dit in het tweede middel niet toe. De Raad kan verwijzen naar hetgeen 

supra is uiteengezet. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, kan verzoeker dit ook niet op dienstige wijze aanvoeren. Ook artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet vormt de omzetting van een bepaling uit de Terugkeerrichtlijn, meer bepaald van 

artikel 5. Thans kadert de bestreden beslissing echter in de Dublin III-verordening, zoals supra reeds 
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uitvoerig toegelicht. Hoe dan ook en ten overvloede blijkt dat de gemachtigde op het ogenblik van het 

nemen van de beslissing heeft rekening gehouden met de hem gekende gezondheidstoestand en doet 

de Raad een ex nunc beoordeling van de actuele medische gegevens in de hieronder volgende 

bespreking zoals vereist door artikel 39/85 §1 derde lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en het gedrag van de 

verzoekende partij (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

218). Artikel 4 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en moet dan ook conform artikel 52, 3 van het 

Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte als artikel 3 van het EVRM worden toegekend.  

  

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de overdracht door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de 

persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, § 96).  

  

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden niet onweerlegbaar is 

waarop het systeem van de Dublinverordening is gebaseerd dat de voor overdracht aangezochte 

lidstaat de fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen. Dit is het wederzijds 

vertrouwensbeginsel (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, par. 103). Dit 

vermoeden wordt volgens het EHRM weerlegd wanneer, zoals de vaste rechtspraak luidt, er 

zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de betrokken verzoeker van 

internationale bescherming bij verwijdering of overdracht een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, 

Tarakhel v. Zwitserland, par. 104). Ook het Hof van Justitie onderschrijft het belang van het wederzijds 

vertrouwensbeginsel, maar heeft ook benadrukt dat de overdracht van verzoekers van internationale 

bescherming in het kader van het Dublinsysteem in bepaalde omstandigheden onverenigbaar kan zijn 

met het verbod van artikel 4 van het Handvest.  

 

Zo is het niet uitgesloten dat de werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de praktijk 

in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat 

een verzoeker van internationale bescherming een ernstig risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van dat artikel zou lopen in het geval van overdracht aan een lidstaat waarvan 

ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor 

verzoekers van internationale bescherming er tekortschieten. Op grond van het in dat artikel 

neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een lidstaat verrichten in het kader 

van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het bestaan van dergelijke 

tekortkomingen in die lidstaat (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken C411/10 en 493/10).  

 

Om te beoordelen of verzoeker een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een door artikel 3 

van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een overdracht van 

verzoeker naar de verantwoordelijke lidstaat te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene 

situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan zijn geval (zie EHRM 11 oktober 2011, 

nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (c)).  

  

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens of van regeringsbronnen (zie bv. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 

2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het 

EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen op zich niet leidt tot 

een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111. Het komt verzoeker toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende 

gronden die aannemelijk maken dat hij bij overdracht naar het land van bestemming rechtstreeks of 

onrechtstreeks zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  
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Het bestaan van een reëel risico op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling moet 

worden beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of had 

moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 december 

2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; EHRM 30 

oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). Er rust op de verwerende partij, bij het 

nemen van een verwijderings- of overdrachtsbeslissing, de plicht om een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te verrichten van gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het 

EVRM verboden behandeling (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 

388).  

 

Wat het onderzoek naar de persoonlijke situatie betreft, oordeelde het Hof van Justitie in een arrest van 

16 februari 2017 dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor systeemfouten in de lidstaat 

die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, een 

verzoeker van internationale bescherming slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin 

III -verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel risico inhoudt 

dat de betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van 

artikel 4 van het Handvest. Dit vereist volgens het Hof een onderzoek naar individuele elementen die 

een overdracht in de weg staan (HvJ 16 februari 2017, C.K. e.a. t. Slovenië, C-578/16 PPU). 

 

In casu focust verzoeker zich op de opvangomstandigheden voor verzoekers van internationale 

bescherming in Duitsland. De Raad is prima facie niet overtuigd dat de door verzoeker aangehaalde 

passages aantonen dat hij in geval van overdracht een reëel risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. De Raad 

stelt ook vast dat de gemachtigde een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de opvangsituatie voor 

verzoekers van internationale bescherming of Dublinterugkeerders, ook terugkeerders wiens 

beschermingsverzoek reeds werd afgewezen, zoals het geval voor verzoeker. Zo stelt de bestreden 

beslissing, met verwijzing naar het AIDA-rapport met update van 24 juli 2020:  

 

“Indieners van een navolgend verzoek hebben recht op opvang, maar in beperkte omvang (“reduced 

material conditions”, pagina 73). Het AIDA-rapport meldt dat in dergelijke omstandigheden het recht op 

opvang en bijstand kan worden beperkt tot datgene dat absoluut noodzakelijk is. In de praktijk betekent 

dit dat financiële toelagen worden beperkt of stop worden gezet en uitsluitend materiële opvang 

(accomodatie, voeding en andere noodwendigheden) wordt geboden (“This list of reduction grounds is 

exhaustive, meaning that benefits cannot be reduced for other reasons. If one of them is met, the law 

provides that asylum seekers should only be provided with accommodation, food and basic necessities, 

primarily as non-cash benefits. It is only “in special circumstances and individual cases” that further 

benefits can be granted on a discretionary basis.”, pagina 78). 

Wat de bezetting van de opvangstructuren betreft meldt het AIDA-rapport dat de bezettingsgraad in de 

collectieve centra verbeterde de laatste jaren (“occupancy rates have improved in recent years”, pagina 

92). Het rapport meldt dat levensomstandigheden in de opvangvoorzieningen voor verzoekers kunnen 

verschillen en het voorwerp zijn van kritiek (“The living conditions in many initial reception centres have 

been criticised by asylum seekers, volunteers and NGOs”, pagina 91). We zijn van oordeel dat dit niet 

leidt tot het besluit dat de Duitse opvangvoorzieningen dermate structurele tekortkomingen kennen dat 

niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel.” 

 

Het feit dat Duitsland enkel voorziet in een beperkte manier van opvang voor mensen die een volgend 

verzoek indienen, is volledig conform artikel 20 van Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om 

internationale bescherming (herschikking) (de Opvangrichtlijn), dat luidt als volgt: 

“Beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen 

1. De lidstaten kunnen de materiële opvangvoorzieningen beperken of, in uitzonderlijke en naar behoren 

gemotiveerde gevallen, intrekken indien een verzoeker: 

 

[…] 

c) een volgend verzoek als omschreven in artikel 2, onder q), van Richtlijn 2013/32/EU heeft ingediend. 

 

5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde beslissingen tot beperking of intrekking van 

materiële opvangvoorzieningen of sancties worden individueel, objectief en onpartijdig genomen en met 

redenen omkleed. De beslissingen worden genomen op grond van de specifieke situatie van de 

betrokkene, met name voor personen die onder artikel 21 vallen, en met inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel. De lidstaten zien erop toe dat verzoekers te allen tijde toegang hebben tot 
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medische hulp overeenkomstig artikel 19 en zorgen ervoor dat alle verzoekers een waardige 

levensstandaard genieten.” 

 

Zoals blijkt uit het AIDA-rapport zal Duitsland ook in geval van een volgend verzoek steeds voorzien in 

accommodatie, voeding en de basisnoodzakelijkheden. Verder blijkt uit de aangehaalde info, door zowel 

verzoeker als de gemachtigde uit het AIDA-rapport, dat er verschillen bestaan tussen de kwaliteit van de 

opvangstructuren. De Raad meent evenwel dat de gemachtigde kan gevolgd worden dat die verschillen 

niet als gevolg hebben dat verzoeker omwille van structurele tekortkomingen het risico loopt in een 

mensonwaardige opvangsituatie terecht te komen. Waar verzoeker verder allerlei voorbeelden aanhaalt 

die specifiek betrekking hebben op de streek in München, blijkt niet uit het dossier dat verzoeker naar 

die regio zal worden overgedragen. In het akkoord van 25 november 2020 verzoekt Duitsland om 

verzoeker over te dragen naar de luchthaven van Hamburg om van daaruit te gaan naar het centrum te 

Eisenhüttenstadt. Geen van beiden ligt in de buurt van München. Bovendien blijkt uit het eerste citaat 

dat verzoeker aanhaalt dat de overheid heeft ingegrepen, een renovatie is gestart in april 2019 en 

bewoners heeft overgeplaatst naar andere opvangfaciliteiten. Er kan bijgevolg bezwaarlijk gesproken 

worden van systeemfouten nu de Duitse instanties actie ondernemen om de problematiek, die in 

bepaalde centra voorkomt, te verhelpen. Waar verzoeker relevante info aanhaalt over een centrum in 

Hamburg, gaat dit om een gebrek aan privacy (wegens grote opvangruimtes die door dunne 

scheidingswanden in compartimenten worden verdeeld), onhygiënische sanitaire faciliteiten en 

nachtelijke storingen. Ook al moet aan deze gegevens aandacht besteed worden door de Duitse 

autoriteiten, dan nog stipt de gemachtigde terecht aan dat vooraleer men spreekt van een schending 

van artikel 3 van het EVRM een minimum niveau aan hardheid moet worden bereikt. De Raad volgt 

prima facie niet dat een dergelijke beschrijving volstaat om van een mensonwaardige en vernederende 

behandeling in het licht van artikel 3 van het EVRM te spreken. Waar de NGO “Dokters van de Wereld” 

stelt dat in een specifiek centrum de omstandigheden als dusdanig zijn dat zij niet kunnen instaan voor 

de behandeling van mensen met psychische problemen, stelt de Raad prima facie vast dat die info niet 

relevant is, gezien er geen aanwijzingen zijn dat verzoeker psychische problemen vertoont. 

 

Wat betreft het artikel van Deutsche Welle “Asylum-seekers left in ‘inhumane’ conditions in German 

refugee center” van 6 november 2020 betreft dit opnieuw de problematiek in een specifiek centrum in de 

buurt van München. Zoals gezegd blijkt eerder niet dat verzoeker daar zal terechtkomen en tegelijk blijkt 

geen onverschilligheid van de plaatselijke autoriteiten nu het artikel zelf verwijst naar een commissaris 

voor integratie in de plaatselijke gemeenteraad die erkent dat de omstandigheden in het centrum niet 

volstaan voor een verblijf op lange termijn. Waar verzoeker verwijst naar stuk 14, zijnde een artikel Info 

Migrants van 12 mei 2020 “Germany: Rights and health of asylum seekers under threat in ‘mass 

camps’” blijkt dat dit artikel vooral gaat over de bezorgdheid van vluchtelingenorganisaties in Duitsland 

voor het risico op infectie met het coronavirus in collectieve opvangstructuren. Er worden ook 

voorbeelden gegeven van infecties in een collectieve accommodatie. Volgens die organisaties zouden 

verzoekers van internationale bescherming bijgevolg moeten vrijgesteld worden van de verplichting om 

in centra voor eerste opvang te verblijven, aangezien het in die centra moeilijk is om de maatregelen 

van handen wassen en sociale afstand te respecteren. Verzoeker valt ook over het feit dat de 

gemachtigde die crisis niet in overweging heeft genomen.  

 

De Raad wijst erop dat de sanitaire crisis een pandemie betreft. Het is een algemeen bekend feit dat het 

virus in golfbewegingen overal gezondheidscrisissen veroorzaakt, evenals in België. De Raad is dan 

ook van oordeel dat de gemachtigde, omwille van de algemeenheid van het fenomeen, niet over die 

Covid-19-crisis uitdrukkelijk moest motiveren in het kader van een overdracht naar Duitsland. 

 

Verder is het een algemeen bekend feit dat het verblijf in collectieve centra, of het nu gaat om rust- en 

verzorgingstehuizen, gevangenissen, centra voor jeugdzorg of centra voor verzoekers van internationale 

bescherming etc., overal een verhoogd risico op infectie inhoudt. Dit probleem is niet eigen aan 

Duitsland en stelt zich in België eveneens. Het feit dat verzoeker zelf in België ook een besmetting met 

het coronavirus heeft opgelopen, waarover infra meer, is hiervan mogelijks een aanwijzing. Er kan prima 

facie bezwaarlijk gevolgd worden dat bijgevolg alle opvang in collectieve centra strijdig moet worden 

geacht met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest.  

 

Waar verzoeker tot slot wederom citeert uit het voormelde recente AIDA-rapport over Duitsland waarin 

opnieuw wordt aangestipt dat er zich problemen stellen in tijdelijke voorzieningen als er sprake is van 

langdurig verblijf in die collectieve centra, dat er centra zijn waar verzoekers niet zelf hun eten mogen 

bereiden of er geen kookvoorzieningen bestaan en zij voorverpakte maaltijden dienen te eten waarvan 
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de kwaliteit wordt bekritiseerd, merkt de Raad op niet overtuigd te zijn dat het niveau van hardheid voor 

een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest kan worden aangenomen.  

 

Wat betreft de concrete situatie van verzoeker stelt hij dat zijn verblijf in de centra niet goed is verlopen. 

Aangaande het gebrek aan hulp voor zijn dermatologisch probleem, stelt de Raad vast dat verzoeker dit 

niet heeft aangehaald tijdens zijn Dublingehoor van 17 november 2020, noch in enig later gehoor. 

Verzoeker verklaarde dat zijn gezondheidstoestand ‘OK’ was en stelde eveneens dat de enige reden 

waarom hij niet terug naar Duitsland wil gaan is dat hij in Duitsland een negatieve beslissing heeft 

gekregen volgend op zijn beschermingsverzoek en het grondgebied moest verlaten en dat hij door de 

bevolking werd gepest omdat buitenlanders daar niet welkom zijn. Indien verzoeker zich werkelijk in 

Duitsland aan zijn lot voelde overgelaten aangaande zijn gezondheidsprobleem, had hij dit eerder 

kunnen aanhalen. Hoe dan ook blijkt thans geen actueel dermatologisch probleem meer voor te liggen. 

Uit de stukken van het dossier blijkt eveneens dat de arts van het gesloten centrum te Vottem, waar 

verzoeker nu verblijft, op 21 april 2021 heeft verklaard dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een 

schending van artikel 3 van het EVRM kan uitmaken. De actuele medische problematiek heeft 

betrekking op de besmetting met het corona-virus waarop de Raad infra ingaat. 

 

De Raad neemt prima facie geen kennelijke appreciatiefout aan, noch een verdedigbare grief in het licht 

van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. Evenmin blijkt prima facie een schending van 

het recht op menselijke waardigheid, het recht op leven of het recht op menselijke integriteit zoals 

neergelegd in de artikelen 1 tot en met 3 van het Handvest. 

 

Het tweede onderdeel van het middel is niet ernstig. 

 

In het derde onderdeel gaat verzoeker opnieuw in op de sanitaire crisis waarop de gemachtigde niet is 

ingegaan. Nochtans was die situatie bekend aan de gemachtigde en heeft die een aanzienlijke invloed 

op de verwijdering van verzoeker. Na een verwijzing naar de maatregelen die werden genomen onder 

de ‘regering Wilmès’, waaronder reisbeperkingen, stelt verzoeker dat de overdracht naar Duitsland zou 

neerkomen op een risico dat hij het virus meeneemt. Verzoeker loopt het risico de verspreiding van de 

epidemie te verergeren, hetgeen niet alleen zijn gezondheid maar ook die van de Duitse, Europese en 

wereldbevolking in gevaar brengt. De gemachtigde moet het voorzorgsbeginsel toepassen wanneer hij 

uitvoering geeft aan het unierecht, zoals bij de toepassing van de Dublin III-verordening. Om die reden 

zou volgens verzoeker systematisch toepassing moeten gemaakt worden van artikel 17 van de Dublin 

III-verordening gedurende de pandemie, daarom had België zich bevoegd moeten verklaren. Verzoeker 

citeert uit een passage van de aanbevelingen van de Europese Commissie waarin wordt gesteld dat de 

Commissie de lidstaten aanmoedigt de overdrachten zo vlug als praktisch mogelijk te hervatten. Tegelijk 

stelt de Commissie dat moet rekening gehouden worden met de COVID-19-situatie wanneer een 

gezondheidssysteem in de verantwoordelijke lidstaat onder druk staat. Verzoeker meent dat van hem 

niet kan verwacht worden dat hij de wettelijke bepalingen schendt, met name de maatregelen die de 

verspreiding van de pandemie moeten beperken. Volgens verzoeker primeert de gezondheid van de 

bevolking op de naleving van de Dublinregels. Opnieuw stelt verzoeker dat de gemachtigde had moeten 

toepassing maken van artikel 17 van de Dublin III-verordening. Verzoeker besluit tot een schending van 

de artikelen 74/13 en 74/14 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het EVRM, van de artikelen 1 

tot en met 4 van het Handvest, van artikel 191 van het VWEU en van de motiveringsplicht. Hij meent 

ook dat de gemachtigde een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt. Hij concludeert dat niet kan 

worden volstaan met een verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten, maar dat de 

overdracht naar Duitsland moet worden vernietigd.  

 

De Raad stipt aan dat ondanks reisbeperkingen die in meer of mindere mate van kracht zijn in de 

coronacrisis, al naargelang de situatie van het moment, het genoegzaam bekend is dat essentiële 

reizen wel altijd mogelijk zijn geweest. Verzoeker toont niet aan dat Dublinoverdrachten niet als 

essentiële reizen zouden kunnen worden beschouwd en per definitie in strijd met de geldende 

regelgeving zouden zijn. Bovendien blijkt in casu dat Duitsland in volle coronacrisis op 25 november 

2020 uitdrukkelijk de terugname van verzoeker heeft aanvaard, zodat ook om die reden niet kan 

aangenomen worden dat de overdracht omwille van de variërende reisbeperkingen, die zowel België als 

Duitsland opleggen, niet zou mogelijk zijn. 

 

Bijkomend is genoegzaam bekend dat tal van maatregelen verplicht zijn (mondmasker, afstand, gel, 

etc.) om het risico op besmetting te beperken. In casu is er ondertussen, gezien de beslissing tot 

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

de verantwoordelijke lidstaat van 20 april 2021, sprake van een gecontroleerde overdracht, zodat men 
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er redelijkerwijs mag van uitgaan dat de maatregelen strikt zullen worden opgevolgd. Bovendien is 

gegarandeerd dat niet zal worden overgegaan tot overdracht van verzoeker zolang hij geen negatieve 

test kan voorleggen. Dit blijkt uit een stuk 3 dat verzoeker zelf bij zijn verzoekschrift heeft gevoegd, 

gericht tegen de beslissing tot terugleiding van 20 april 2021, met name een schrijven van 21 april 2021 

van Q.T. van het centrum voor illegalen te Vottem. 

 

Verder volgt de Raad ook evenmin dat gedurende de coronacrisis alle lidstaten zouden moeten 

toepassing maken van de discretionaire clausule op grond van artikel 17 van de Dublin III-verordening. 

Dit strookt in elk geval geenszins met de richtsnoeren van de Europese Commissie, waaruit verzoeker 

zelf citeert, die juist de lidstaten aanmoedigt om de overdrachten zo vlug als praktisch mogelijk is te 

hervatten. Anders dan verzoeker, meent de Raad ook dat het niet ondenkbaar is dat een systematische 

toepassing in heel Europa van de discretionaire clausule tijdens de pandemie, juist aanleiding zou 

geven tot meer verplaatsingen tussen lidstaten door verzoekers van internationale bescherming, die 

bijgevolg zich juist naar de lidstaat van hun keuze zouden gaan begeven. Verzoeker maakt niet 

aannemelijk dat de Duitse instanties in de huidige omstandigheden en specifiek vanwege de 

aanwezigheid van het Corona-virus hun verplichtingen die voortkomen uit Verordening 604/2013 of uit 

andere richtlijnen betreffende de toegang tot de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming, de behandeling van verzoeken om internationale bescherming of de opvang van 

verzoekers om internationale bescherming niet kunnen nakomen.  

 

De Raad stelt verder vast dat de gemachtigde in het kader van de gezondheidstoestand van verzoeker 

motiveert dat verzoeker tijdens zijn interview van 17 november 2020 verklaarde geen 

gezondheidsproblemen te hebben. Dit blijkt eveneens zo in het kader van zijn gehoor op 22 februari 

2021. De gemachtigde kon aldus bij het nemen van het overdrachtsbesluit van 7 december 2020 geen 

rekening houden met het feit dat bij verzoeker ondertussen wel een besmetting is vastgesteld met het 

Covid-19-virus.  

 

In het kader van de procedure voorlopige maatregelen is de Raad er evenwel toe gehouden op grond 

van artikel 39/85 §1, derde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek te 

voeren van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en dus een ex nunc beoordeling te maken. 

Het spreekt voor zich dat de gemachtigde tijdelijk niet kan overgaan tot overdracht van verzoeker naar 

Duitsland zolang verzoeker een positieve test aflegt. Dat de gemachtigde dit zal respecteren, blijkt uit 

het voormelde stuk 3 dat verzoeker zelf voorlegt, zijnde een schrijven van 21 april 2021 van de sociaal 

assistent uit het centrum te illegalen van Vottem waarin wordt geantwoord op een schrijven van 

verzoekers raadsman:  

 

“Maître, il n’est pas dans les intentions de l’Office des Etrangers de libérer un résident testé positif. Il est 

mis en isolement médical et sera retesté dans 7 jours et ainsi de suite jusqu’à ce que son résultat soit 

négatif. Il ne sera donc pas transféré vers l’Allemagne tant qu’il sera positif à la covid-19. Le CIV a prévu 

autant les policiers chargés du transfert que le centre d’Arendonck." (eigen vertaling: Meester, het is niet 

de bedoeling van de Dienst Vreemdelingenzaken om een bewoner die positief heeft getest vrij te laten. 

Hij werd in medisch isolement geplaatst en zal opnieuw getest worden binnen zeven dagen enzovoort 

tot zijn resultaat negatief is. Hij zal dus niet worden overgedragen aan Duitsland zolang hij positief test 

op Covid-19. Het CIV heeft de politiebeambten belast met de overdracht en het centrum van Arendonk 

verwittigd.) 

 

Ter zitting bevestigt verweerder nogmaals dat de gemachtigde niet zal overgaan tot het uitvoeren van 

de overdracht zolang verzoeker een positieve test aflegt. Hij verklaart ook verder dat de interne 

richtlijnen van de DVZ inhouden dat ook na de eerste negatieve test nog een quarantaine van zeven 

dagen in rekening moet worden genomen. 

 

Verder motiveert de gemachtigde in de huidige bestreden beslissing: “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. 
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We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in Duitsland niet 

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

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

kunnen verkrijgen. 

We merken in deze verder op dat de Duitse autoriteiten minstens 7 dagen vooraf in kennis zullen 

worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

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

betrokkene aan Duitsland een reëel risico inhoudt op blootstelling aan omstandigheden, die een inbreuk 

zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.” 

 

De gemachtigde heeft een punt dat een overdracht om gezondheidsredenen in het licht van het arrest 

CK t. Slovenië van 16 februari 2017 enkel een schending betekent van artikel 4 van het Handvest als 

aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

 

“de overdracht van een asielzoeker met een ernstige mentale of lichamelijke aandoening in 

omstandigheden waarin die overdracht een reëel en bewezen risico zou inhouden op een aanzienlijke 

en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de betrokkene, een onmenselijke en 

vernederende behandeling in de zin van dat artikel zou vormen;  

- de autoriteiten van de lidstaat die moet overdragen en, in voorkomend geval, de rechterlijke 

instanties van die lidstaat iedere ernstige twijfel over de weerslag van de overdracht op de 

gezondheidstoestand van de betrokkene dienen weg te nemen door de nodige 

voorzorgsmaatregelen te treffen opdat de overdracht kan plaatsvinden in omstandigheden waarin 

de gezondheidstoestand van die persoon passend en voldoende kan worden beschermd. In de 

hypothese waarin die voorzorgsmaatregelen, gelet op de bijzondere ernst van de aandoening van 

de betrokken asielzoeker, niet zouden volstaan om te verzekeren dat zijn overdracht geen reëel 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van zijn gezondheidstoestand zal 

inhouden, moeten de autoriteiten van de betrokken lidstaat de uitvoering van de overdracht van de 

betrokkene opschorten zolang deze door zijn toestand niet in staat is een dergelijke overdracht te 

ondergaan;” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier of uit de verklaringen ter zitting blijkt enerzijds niet dat 

verzoeker dermate ziek is dat de overdracht aan Duitsland een reëel en bewezen risico zou inhouden 

op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van zijn gezondheidstoestand, noch dat het een 

onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van dat artikel zou vormen. Ter zitting heeft 

verweerder het over een asymptomatische vorm van besmetting bij verzoeker, terwijl de raadsvrouw 

van verzoeker niet kan toelichten of het om een vorm met symptomen of zonder symptomen gaat. De 

enige informatie die ze heeft, is dat verzoeker in medische quarantaine wordt gehouden. Hieruit kan 

prima facie niet blijken dat er sprake zou zijn van een ernstige lichamelijke aandoening in 

omstandigheden waarin die overdracht een reëel en bewezen risico zou inhouden op een aanzienlijke 

en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de betrokkene zoals het Hof van 

Justitie vereist alvorens van een risico op een schending van artikel 4 van het Handvest bij een 

overdracht te kunnen spreken.  

 

Daarnaast blijkt ook dat de gemachtigde in de bestreden beslissing zelf al wijst op de 

voorzorgsmaatregelen, zoals voorzien in artikel 32 van de Dublin III-verordening, en dat uitdrukkelijk in 

het schrijven van 21 april 2021 wordt gesteld dat de overdracht niet zal worden uitgevoerd zolang 

verzoeker positief test op het Covid-19-virus. 

 

Door de huidige situatie van verzoeker en de uitdrukkelijke bevestiging dat niet zal worden overgegaan 

tot overdracht van verzoeker aan Duitsland zolang hij positief test op Covid-19, is elke ernstige twijfel 

over de weerslag van de overdracht op de gezondheidstoestand van de betrokkene bij de Raad 

weggenomen. Er kan daarbij niet aan voorbij gegaan worden dat de verantwoordelijke lidstaat Duitsland 

betreft en dat de gemachtigde geheel terecht stelt: “We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd 

gemaakt dat de medische voorzieningen in Duitsland niet van een vergelijkbaar niveau als in België 

mogen worden geacht en dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale 

bescherming in Duitsland niet de nodige zorgen zal kunnen verkrijgen.” 

 

Een ernstige grief op grond van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest blijkt prima facie 

niet. 
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Evenmin blijkt prima facie een manifeste beoordelingsfout, een schending van de formele of materiële 

motiveringsplicht, een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, een schending van de artikelen 1, 2 

of 3 van het Handvest of van artikel 191 van het VWEU. 

 

Het derde onderdeel van het middel is niet ernstig. 

 

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, werd aangevoerd. 

 

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

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

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

5. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt behandeld en dus ingewilligd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN A. MAES 

 


