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 nr. 253 471 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 23 april 2021 bij faxpost 

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

vorderen van de beslissing tot “terugleiding naar de grens en vasthouding in een welbepaalde plaats 

met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat” van 20 april 2021. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 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: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, geboren te M. op […] 1977. 
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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, dat deze op 25 

november 2020 hebben aanvaard.  

 

Op 7 december 2020 nam de gemachtigde een overdrachtsbesluit, genaamd “beslissing betreffende de 

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

beslissing diende verzoeker op 4 januari 2021 een beroep in om de schorsing van de tenuitvoerlegging 

en de nietigverklaring te vorderen. Op 23 april 2021 diende verzoeker bij faxpost bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de vordering in tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen, meer bepaald tot 

behandeling van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bijlage 26quater. Bij arrest 

nr. 253 470 van 26 april 2021 verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

evenwel deze vordering tot schorsing. 

 

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”. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 51/5, § 4, tweede en derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

besloten dat: 

de heer (1), die verklaart te heten (1), 

naam : S. 

voornaam : M. 

geboortedatum : […]1977 

geboorteplaats : M. 

nationaliteit : Iran 

wordt teruggeleid naar de grens van de verantwoordelijke lidstaat en wordt vastgehouden te Vottem om 

de effectieve verwijdering van het grondgebied en de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat 

Duitsland, op basis van het Dublinakkoord van 25.11.2020, uit te voeren. 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS 

In uitvoering van art. 51/5, § 4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 is het voor het 

waarborgen van de effectieve overdracht noodzakelijk om de betrokkene zonder verwijl naar de grens 

van de verantwoordelijke lidstaat te doen terugleiden. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft de termijn van vrijwillig vertrek (in de bijlage 26quater) niet nageleefd. De beslissing 

werd hem betekend op 16.12.2020, met een termijn van 10 dagen. Op 4.01.2021 diende betrokkene 

een verzoek tot schorsing en nietigverklaring in van deze beslissing bij de RVV. Dit beroep heeft echter 

geen schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar Duitsland wordt uitgevoerd, belet 

betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

te laten waarnemen door een advocaat van zijn keuze, vermits op hem niet de verplichting rust om 

persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de belangen van betrokkene 

waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

De beoordeling van artikel 3 EVRM in functie van de overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat werd 

reeds gemaakt in de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26 quater) van 7.12.2020. 

Betrokkene brengt in zijn hoorrecht van 22.02.2021 geen andere elementen aan. 
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Betrokkene verklaart dat hij geen medische problemen heeft. Betrokkene brengt dus geen elementen 

aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmert terug te keren naar de verantwoordelijke 

lidstaat. 

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

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan de verantwoordelijke 

lidstaat en dat zelfs de omstandigheid dat de verwijdering de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de verwijdering dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn. 

Zodoende wordt het voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig geacht om betrokkene 

zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden. 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING 

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

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dient betrokkene 

vastgehouden te worden aangezien de terugleiding naar de grens van de verantwoordelijke lidstaat niet 

onmiddellijk kan uitgevoerd worden en wel op basis van volgende feiten : 

0 3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de overdrachtsmaatregel naar Duitsland (bijlage 26quater) 

van 7.12.2020 dat hem betekend werd op 16.12.2020. Hij weigert mee te werken aan een terugkeer 

naar Duitsland en heeft op 17.12.2020 een verklaring getekend waarin hij duidelijk verklaard(sic) dat hij 

niet wil terugkeren naar zijn Dublinland, namelijk Duitsland. 

0 4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden: 

a) een overdrachts -, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is; 

c) een minder dwingende maatregel dan een vrijheidsberovende maatregel die erop gericht is om zijn 

overdracht, terugdrijving of zijn verwijdering te garanderen, ongeacht of het om een vrijheidsbeperkende 

maatregel of een andere maatregel gaat; 

d) een vrijheidsbeperkende maatregel die erop gericht is om de openbare orde of de nationale veiligheid 

te garanderen; 

e) een door een andere lidstaat genomen maatregel die gelijkwaardig is aan de maatregelen bedoeld in 

a), b), c) of d); 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de overdrachtsmaatregel (bijlage 26quater) van 7.12.2020 

dat hem betekend werd op 16.12.2020. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze 

beslissing heeft uitgevoerd. 

0 8° de betrokkene heeft in het Rijk of in een of meerdere andere lidstaten meerdere verzoeken om 

internationale bescherming en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een 

negatieve beslissing of die niet tot de afgifte van een verblijfstitel hebben geleid; 

Betrokkene heeft op 10.11.2020 een verzoek tot internationale bescherming ingediend, dat op 

7.12.2020 afgesloten werd met een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten binnen tien dagen (bijlage 26quater). De betrokkene heeft bovendien al een negatieve 

beslissing in Duitsland gekregen. De Duitse instanties stemden immers op 25.11.2020 in met de 

terugname van de betrokkene op grond van artikel 18(1)d van Verordening (EU) nr. 604/2013. De 

instemming van de Duitse instanties conform artikel 18(1)d betekent dat het door de betrokkene 

voorafgaand in Duitsland ingediende verzoek om internationale bescherming het voorwerp was van een 

(finale) afwijzing. 

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België. Hij verklaart dat zijn vrouw en kinderen in Iran 

wonen. Een schending van artikel 8 EVRM wordt dus niet aangetoond. In zijn interview in het kader van 

zijn verzoek tot internationale bescherming op 17.11.2020 verklaarde betrokkene at hij naar België is 

gekomen omdat hij hier veel vrienden en kennissen heeft. Dit geeft betrokkene echter niet automatisch 

recht op verblijf. Betrokkene toont namelijk niet aan dat zijn sociale banden zodanig hecht zijn of dat er 

sprake is van enige vorm van afhankelijkheid dat dienstig kan verwezen worden naar art. 8 EVRM. 

In zijn beroep verwijst betrokkene naar de huidige coronapandemie die wereldwijd heerst en de 

maatregelen die daarrond gelden. De coronapandemie en de huidige maatregelen betekenen echter 

niet dat betrokkene geen gevolg dient te geven aan de overdrachtsmaatregel naar Duitsland. Hoewel 

niet-essentiële reizen ten strengste wordt afgeraden en er tot 19.04.2021 een reisverbod geldig was, 

willen we erop wijzen dat essentiële reizen wel zijn toegestaan, waaronder het reizen in het kader van 

wettelijke verplichtingen een geldige reden is. We willen erop wijzen dat het naleven van een bevel om 
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het grondgebied een wettelijke verplichting is en betrokkene dus in het kader hiervan wel naar Duitsland 

kan reizen, daar dit wordt gezien als een essentiële reis. 

Het gegeven dat er ook in Duitsland maatregelen gelden om de coronapandemie te beheersen, 

betekent niet betrokkene geen gevolg dient te geven aan de overdrachtsmaatregelen naar Duitsland. 

Het overdragen van betrokkene naar Duitsland, heeft immers niet automatisch tot gevolg dat betrokkene 

besmet zal worden. Niets toont aan dat betrokkene – door het nemen van de voorzorgsmaatregelen 

zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (sanitaire veiligheidsmaatregelen, 

mondmaskers, etc.)- daadwerkelijk de ziekte zal oplopen. 

(…)” 

 

Op 21 april 2021 werd verzoeker in quarantaine geplaatst omwille van een positieve test op Covid-19. 

Op dezelfde dag verklaarde de centrumarts dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk 

uitmaakt op artikel 3 van het EVRM. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing, 

overeenkomstig artikel 71, eerste 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) enkel vatbaar is voor een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank 

van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan 

ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep in de mate dat het gericht is tegen deze 

beslissing. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering, dat overigens niet 

wordt betwist door verweerder, vermoed. 

 

Aan de eerste voorwaarde is voldaan. 

 

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

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig 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 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

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

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

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

Verzoeker voert een kennelijke appreciatiefout aan en de schending van artikel 3 van het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM), van de artikelen 1 tot 4 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de artikelen 51/5 §4, 62 en 

74/13 de Vreemdelingenwet, van de formele en materiële motiveringsplichten voorzien door artikel 62 

van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het beginsel van 

behoorlijk bestuur (EU-recht en Belgisch administratief recht), waaronder het recht op een eerlijke 

administratieve procedure, van de zorgvuldigheidsplicht, van het rechtsbeginsel “audi alteram partem”, 

van het hoorrecht en van het recht van verdediging. 

 

Na een theoretische uiteenzetting aangaande de aangehaalde geschonden rechtsnormen en 

rechtsbeginselen, voert verzoeker in het eerste onderdeel aan dat de beslissing onwettig is en niet 

afdoende gemotiveerd omdat zij steunt op het onwettig overdrachtsbesluit (bijlage 26quater) waarnaar 

de beslissing verwijst. De gemachtigde verwijt verzoeker de termijn voor vrijwillig vertrek van 10 dagen, 

bepaald in de bijlage 26quater, niet te hebben nageleefd, maar verzoeker acht die termijn onwettig. 

Daarnaast acht verzoeker de terugleiding naar Duitsland onmogelijk, zowel op het moment van de 

bijlage 26quater, als op het ogenblik van de thans bestreden beslissing als op het ogenblik van het 

verzoekschrift.  

 

Verzoeker wijst er in het eerste onderdeel van het middel op dat het op het moment van de 

kennisgeving van het bevel (zoals vervat in de bijlage 26quater) onmogelijk was om België te verlaten 

aangezien zowel de grenzen van België als die van Duitsland gesloten waren.  

 

Verder stipt verzoeker aan dat hij besmet is met COVID-19, zodat Duitsland hem niet toelaat en het 

onmogelijk is hem “terug te leiden” naar de Duitse grens. De motieven van de beslissing zijn dan ook 

niet passend nu de uitvoering van de bestreden beslissing onmogelijk is. Verzoeker citeert verder uit de 

informatie van de FOD Buitenlandse Zaken over de van kracht zijnde testplicht en quarantaineplicht 

geldig in Duitsland.  

 

Daarna vervolgt verzoeker dat de termijn van 10 dagen voor vrijwillig vertrek, zoals werd voorzien in de 

bijlage 26quater op onwettige wijze werd genomen, zodat verzoeker niet mag worden verweten dat hij 

die niet heeft nageleefd. 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. 

Verzoeker meent dat uit niets blijkt dat artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet niet van toepassing is bij 

het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten zoals de bijlage 26quater, waarnaar de thans 

bestreden beslissing verwijst en op gedwongen wijze uitvoert. De gemachtigde zou geen “beslissing tot 

overdracht” genomen hebben, zoals bedoeld in artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat 

artikel 74/10 van de Vreemdelingenwet in geen geval voorziet dat artikel 74/14 van de 

Vreemdelingenwet in zo’n geval niet van toepassing is. Artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet zou de 

enige bepaling zijn die de vaststelling van de termijn bepaalt. In ieder geval, zo concludeert verzoeker, 

zelfs in geval van toepassing van artikel 51/5 §4 van de Vreemdelingenwet, moet de gemachtigde de 

termijn om zich aan te melden motiveren, wat hij niet zou gedaan hebben.  

 

De Raad kan niet volgen waar verzoeker stelt dat het voor hem “onmogelijk” was België binnen de tien 

dagen te verlaten op het ogenblik dat de eerste beslissing, zijnde de bijlage 26quater, werd genomen 

omdat de grenzen waren gesloten. Zoals in de bestreden beslissing gesteld, waren essentiële reizen op 

dat ogenblik wel toegestaan door België, waaronder het reizen in het kader van een wettelijke 

verplichting. Verzoeker diende inderdaad uitvoering te geven aan het overdrachtsbesluit door zich 

binnen de tien dagen aan te melden bij de Duitse instanties. Er kan ook niet aangenomen worden dat dit 

niet kon als gevolg van Duitse regelgeving nu onder meer de Duitse instanties op 25 november 2020, in 
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volle coronaperiode, uitdrukkelijk hun akkoord gaven voor de terugname van verzoeker en hiervoor de 

uitvoeringsmodaliteiten bepaalden.  

 

Wat betreft het feit dat verzoeker gezien zijn Covid-19-besmetting momenteel niet kan overgedragen 

worden aan Duitsland, omdat de Duitse overheid zoiets niet toelaat en dus de uitvoering van de 

bestreden beslissing onmogelijk is, moet de Raad vaststellen dat de gemachtigde dit niet ontkent, doch 

juist uitdrukkelijk bevestigt via het schrijven van 21 april 2021 waarin uitdrukkelijk wordt gezegd: “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." (eigen onderlijning) 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. 

 

Bijgevolg is de Raad prima facie overtuigd van het feit dat ondanks de tijdelijke onmogelijkheid, die er 

heden bestaat om verzoeker over te dragen, dit niet inhoudt dat prima facie een onwettigheid van de 

beslissing kan worden vastgesteld. Het feit dat de motieven van de bestreden beslissing niet ingaan op 

de besmetting van verzoeker, of mogelijks deels minder pertinent zijn omdat ze betrekking hebben op 

een mogelijke besmetting in Duitsland, ligt aan het feit dat niet is betwist dat dit positief testresultaat pas 

aan het licht is gekomen daags na het nemen van de beslissing. Dit is prima facie niet te wijten aan een 

onzorgvuldig motiveren of handelen van de gemachtigde. Er blijkt evenwel dat verzoeker ondertussen 

de garantie heeft gekregen dat geen uitvoering zal gegeven worden aan het overdrachtsbesluit (bijlage 

26quater) en de thans bestreden beslissing, zolang hij nog positief zou testen. 

 

De Raad volgt evenwel de gemachtigde dat eens verzoeker negatief test, de gemachtigde kan overgaan 

tot uitvoering van het overdrachtsbesluit en de thans bestreden beslissing. Het feit dat ook Duitsland 

werkt met een testplicht en een quarantaineplicht, zoals blijkt uit de informatie gevoegd door verzoeker, 

doet aan het voorgaande geen afbreuk. Het enige dat hieruit kan afgeleid worden, is dat in geval 

verzoeker wordt overgedragen aan Duitsland, hij ook bij een negatieve coronatest normaliter een 

quarantaine van 10 dagen zal moeten respecteren, hetgeen voor iedereen geldt die uit een 

(hoog)risicogebied komt.  

 

Waar verzoeker stelt dat hij momenteel in limbo aan de Belgische grens is geplaatst, zonder dat de 

beslissing uitvoerbaar is, meent de Raad dat dit enkel een tijdelijke situatie betreft, die maximaal enkele 

weken kan aanhouden. Die situatie maakt de vaststelling, dat verzoeker naar Duitsland moet voor de 

behandeling van zijn beschermingsverzoek, prima facie niet onwettig. Indien verzoeker dit wel 

problematisch acht op vlak van de vasthouding, kan hij dit aanvoeren voor de raadkamer, zoals hij 

blijkens het administratief dossier ook heeft gedaan. 

 

Wat betreft het betoog van verzoeker aangaande artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, merkt de 

Raad op dat verzoeker ditzelfde argument heeft ontwikkeld in zijn schorsingberoep, gericht tegen de 

bijlage 26quater, waarop de huidige beslissing steunt. De Raad heeft in zijn arrest nr. 253 470 van 26 

april 2021 het volgende gesteld: 

 

“De Raad merkt op dat, ondanks de benaming van de huidige bestreden beslissing [bijlage 26quater], 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.  
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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 

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.” 

 

Verzoeker kan dan ook in geen geval gevolgd worden waar hij stelt dat de bijlage 26quater geen 

beslissing tot overdracht zou zijn, zoals bedoeld in artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet. Er wordt 

immers uitdrukkelijk gesteld in de bijlage 26quater: “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, die verklaart te heten: […] die een verzoek om 

internationale bescherming heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd.”  
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Zoals reeds in het voormeld citaat aangehaald, steunt het “bevel om het grondgebied te verlaten”, vervat 

in de bijlage 26quater niet op artikel 7 van de Vreemdelingenwet, zijnde de klassieke rechtsgrond voor 

terugkeerbesluiten of verwijderingsmaatregelen in het kader van de Terugkeerrichtlijn, maar op artikel 

51/5, §4 van de Vreemdelingenwet. Het bepaalde in artikel 74/10 van de Vreemdelingenwet doet hier 

geen afbreuk aan want valt eveneens onder de titel IIIquater aangaande “Bepalingen van toepassing op 

de terugkeer van de onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied verblijven” (eigen 

onderlijnen). De bijlage 26quater kan, zoals supra uitgelegd, niet worden geplaatst in het kader van 

“terugkeer”, aangezien “terugkeer” is gedefinieerd in artikel 1, §1, 5° van de Vreemdelingenwet en 

principieel ziet op terugkeer naar derde landen, hetgeen te onderscheiden valt van overdrachtsbesluiten 

naar lidstaten in het kader van de Dublin III-verordening. Waar verzoeker stelt dat zelfs indien artikel 

51/5, §4 van de Vreemdelingenwet van toepassing is, de gemachtigde de termijn moet motiveren, blijkt 

dit niet uit die bepaling, die gewoon stelt dat de gemachtigde de verzoeker moet gelasten zich voor een 

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

 

Het eerste onderdeel van het middel is niet ernstig. 

 

In het tweede onderdeel wijst verzoeker op een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

van artikel 3 van het EVRM en van de artikelen 1 tot en met 4 van het Handvest, aangezien er volgens 

hem geen rekening werd gehouden met zijn medische situatie, hoewel die een invloed heeft op de 

mogelijkheid om hem naar Duitsland over te brengen, en omdat deze overdracht ernstige risico’s op 

schendingen van fundamentele grondrechten met zich zou meebrengen. 

 

Verzoeker meent dat uit niets blijkt dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en de plicht om rekening 

te houden met de gezondheidstoestand van de vreemdeling niet van toepassing zou zijn bij het nemen 

van de beslissing tot terugleiding naar Duitsland. Het is een kwestie van zorgvuldigheid om na te gaan 

of de beslissing compatibel is met de gezondheidstoestand van verzoeker of risico’s inhoudt op dat vlak. 

Volgens verzoeker had de gemachtigde, indien hij zorgvuldig was te werk gegaan, geweten dat hij 

besmet was en had hij de beslissing daaromtrent kunnen motiveren, zoals het moet.  

 

Verzoeker stipt ook aan dat de Dublin III-verordening veronderstelt dat de lidstaat zich passend 

informeert over de gezondheidstoestand vooraleer een gedwongen overdracht te beslissen, meer 

bepaald zoals blijkt uit de overwegingen 16, 27 en 34 en de artikelen 16, 31 en 32 van de Dublin III-

verordening. Volgens verzoeker is de beslissing genomen zonder zijn gezondheidstoestand in 

aanmerking te nemen. Verzoeker zegt dat hij onder medisch toezicht moet blijven, hetgeen 

onverenigbaar is met een overdracht en zegt dat het thans verboden is om hem over te dragen naar 

Duitsland. Verzoeker verwijst vervolgens naar het schrijven van de sociaal assistente die bevestigt dat 

verzoeker niet zal worden overgedragen aan Duitsland zolang hij positief wordt getest.  

 

Verzoeker verwijst vervolgens naar het AIDA-rapport van 2019 - update juli 2020 - waaruit blijkt dat de 

leefomstandigheden in sommige initiële aankomstcentra verre van optimaal zijn. Verzoeker citeert 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. 

 

Na een bijkomend citaat uit het AIDA-rapport concludeert verzoeker dat de opvangvoorzieningen in 

Duitsland hem aan een onmenselijke of vernederende behandeling blootstellen. Verzoeker stipt aan dat 

er ernstige twijfels bestaan dat hij een passende medische opvolging zou kunnen genieten en meent dat 

het feit dat hij op een moment negatief zal getest worden en overgebracht naar Duitsland, niet betekent 

dat hij geen verdere toegang zou nodig hebben tot een medische opvolging. Tot slot herhaalt verzoeker 

dat er geen rekening is gehouden met zijn medische situatie, terwijl dit een invloed heeft op de 

mogelijkheid om hem naar Duitsland over te dragen en dat de overdracht ernstige risico’s op en 

schending van fundamentele grondrechten meebrengt.  
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Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, kan verzoeker dit, 

zoals verweerder in de nota aanhaalt, 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 

uitvoerig toegelicht. Hoe dan ook blijkt dat de gemachtigde op het ogenblik van het nemen van de 

beslissing wel heeft rekening gehouden met de hem gekende gezondheidstoestand, hetgeen inderdaad 

ook op grond van de Dublin III-verordening zelf vereist is. Verzoeker had echter naar aanleiding van zijn 

gehoor van 22 februari 2021 geen gezondheidselementen aangehaald. Dit neemt niet weg dat de Raad 

in het kader van het huidig beroep een ex nunc beoordeling van de actuele medische gegevens, zoals 

vereist door artikel 39/82, §4, vierde lid van de Vreemdelingenwet moet doen. Deze beoordeling sluit 

nauw aan bij de beoordeling die reeds is gebeurd door de Raad in arrest nr. 253 470 van 26 april 2021 

in het licht van artikel 39/85, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet, zodat hiernaar kan worden 

verwezen. 

 

Dienaangaande stelde de Raad als volgt: 

 

“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)).  
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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).  

  

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). 

 

[…] 

 

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 
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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. 

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. 
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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.” 

 

Waar verzoeker verder focust op de opvangomstandigheden voor verzoekers van internationale 

bescherming in Duitsland, heeft de Raad ook reeds in het voormelde arrest gesteld dat hij prima facie 

niet overtuigd is dat de door verzoeker aangehaalde passages aantonen dat er een reëel risico is 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 stelde ook reeds vast dat de 

gemachtigde een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan 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 bijlage 26quater, waarop de 

bestreden beslissing steunt, 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 

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 
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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 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 219 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.  

 

De Raad stipt dienaangaande echter aan dat het een algemeen bekend feit is 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, waar de Raad supra 

reeds is op ingegaan, 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 

de kwaliteit wordt bekritiseerd, merkt de Raad opnieuw 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.  

 

De Raad volgt verzoeker wel in zijn betoog dat eens hij negatief wordt getest en wordt overgedragen 

aan Duitsland, hij nog steeds toegang moet hebben tot medische opvolging. Er blijkt evenwel niet dat 

Duitsland tekortkomt wat betreft de toegang tot medische hulp voor Dublinterugkeerders. De citaten die 

verzoeker heeft aangehaald, bv. van “Dokters van de wereld”, hebben betrekking op de problemen om 

psychische hulpverlening te verstrekken voor verzoekers van internationale bescherming in een bepaald 

centrum van Manching/Ingolstadt. Ook het artikel van InfoMigrant van 12 mei 2020 heeft het over een 

verhoogd risico op besmetting met het coronavirus in de collectieve centra, doch aangezien verzoeker 

reeds in België een besmetting heeft opgelopen, mag prima facie aangenomen worden dat verzoeker 

hierdoor ook antilichamen opbouwt teneinde weerbaarder te zijn, mocht hij wederom in een collectief 
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centrum terecht komen. Hoe dan ook kan de Raad hieruit niet afleiden dat Duitsland niet in een 

effectieve medische opvolging van personen voorziet, die besmet geweest zijn met het coronavirus.  

 

De Raad herhaalt dat de gemachtigde heeft gesteld verzoeker niet over te dragen zolang hij positief test 

en meent dat uit het voorgaande niet kan aangenomen worden dat een overdracht, eens verzoeker 

negatief zal testen, een schending uitmaakt van zijn fundamentele grondrechten.  

 

De Raad neemt prima facie geen kennelijke appreciatiefout aan, noch een schending van artikel 3 van 

het EVRM, noch van de artikelen 1 tot 4 van het Handvest, noch van de artikelen 51/5, §4, 62 en 74/13 

de Vreemdelingenwet, noch van de formele en materiële motiveringsplichten, voorzien door artikel 62 

van de Vreemdelingenwet, noch van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, noch van het recht 

op een eerlijke administratieve procedure, noch van de zorgvuldigheidsplicht, noch van het recht om 

gehoord te worden, noch van het rechtsbeginsel audi alteram partem en noch van het recht van 

verdediging. 

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

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. 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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 

 


