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 nr. 253 597 van 28 april 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 12 november 2020 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 13 oktober 2020 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 31 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat V. HENRION verschijnt voor 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 augustus 2020 diende verzoeker, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, een verzoek om 

internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Dactyloscopisch onderzoek leidde tot een treffer in het Eurodac-systeem. De treffer toont aan dat 

verzoeker op 7 juni 2016 een verzoek om internationale bescherming indiende in Duitsland. 

 

Op 19 augustus 2020 werd verzoeker gehoord in het kader 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). 
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Op 27 augustus 2020 werd een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties.  

 

Op 1 september 2020 verklaarden de Duitse instanties zich akkoord met dat verzoek op basis van 

artikel 18.1.d van de Dublin III-verordening.  

 

Op 13 oktober 2020 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) een overdrachtsbesluit (bijlage 26quater). 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

die verklaart te heten: 

 

naam: A. 

voornaam: H.  

geboortedatum: […]1984  

geboorteplaats: I.  

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 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 A., H., hierna de betrokkene, verklaarde de Iraanse nationaliteit te hebben. 

Op 06.07.2020 meldde hij zich aan bij onze Dienst Vreemdelingenzaken (verder: DVZ) via het online 

aanmeldformulier, waarbij hij de intentie kenbaar maakte een verzoek om internationale bescherming in 

te dienen. Er werd een uitnodiging verstuurd naar betrokkene om zich aan te bieden bij het 

Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje op 06.08.2020. 

 

Op 06.08.2020 bood hij zich aan, werd zijn verzoek geregistreerd en diende hij dit verzoek ook effectief 

in. 

Hij was hierbij niet in het bezit van documenten die zijn identiteit konden staven, hij verklaarde dat hij 

zijn identiteitskaart had verloren in de bus. Hij verklaarde toen ook dat hij geen verzoek in een andere 

lidstaat had ingediend en dat hij enkel zijn vingerafdrukken had moeten geven in Griekenland. 

 

Betrokkene moest zich vervolgens aanbieden op 19.08.2020 voor het plaatsvinden van een persoonlijk 

onderhoud in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming. Tijdens dit persoonlijk 

onderhoud verklaarde hij zijn paspoort verloren had en dus geen documenten bij zich had. Hij 

verklaarde ook dat zijn geboortedatum 16.06.1984 was en niet 15.06.1986. Dit werd bijgevolg conform 

aangepast. 

 

Verder verklaarde hij dat hij vijfjaar geleden Iran had verlaten omwille van politieke, economische, 

religieuze en algemene problemen. Hij had het vliegtuig genomen naar Izmir, Turkije vanwaar hij na drie 

dagen verder reisde naar Griekenland. Na drie dagen kwam hij daar aan. Hij bleef daar een maand 

vooraleer hij terug verder reisde via Macedonië, Kroatië, Oostenrijk en uiteindelijk in Duitsland 

aankwam. Hij verklaarde daar een verzoek om internationale bescherming ingediend te hebben, dit in 

tegenstelling tot de verklaringen tijdens de registratie van zijn verzoek om internationale bescherming. 

Zijn verzoek werd 2 jaar geleden afgewezen. Ongeveer een maand voor zijn gehoor plaatsvond bij de 

DVZ was betrokkene uit Duitsland vertrokkene en naar België gekomen. 

Hij verklaarde ook dat hij nooit het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten. 

 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de betrokkene reeds een verzoek om internationale 

bescherming had ingediend in Duitsland op 07.06.2016 (DE1160607BAY00936). 

Er konden verder geen andere resultaten gevonden worden in het Eurodac-systeem noch in het VIS. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Tijdens zijn persoonlijk onderhoud in België werd eveneens aan de betrokkene gevraagd vanwege 

welke specifieke reden(en) hij besloot om in België om internationale bescherming te verzoeken en of hij 

met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling redenen heeft die volgens hem 

verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat in het kader van Verordening 604/2013 

rechtvaardigen. Hierop antwoordde de betrokkene van in het begin zijn bedoeling was om naar België te 

komen. Onderweg werd hij evenwel gearresteerd door de Duitse politie. Hij had geen andere optie dan 

een verzoek om internationale bescherming aan te vragen omdat ze zijn vingerafdrukken hadden 

genomen. Maar hij wilde eigenlijk graag naar België komen.  

 

Hij verzette zich tegen een overdracht naar Duitsland omdat hij 5 jaar in een opvangcentrum verbleef 

waar er geen toelating was om te werken, om naar buiten te gaan, waar je ook een toelating voor moest 

vragen. Voor hem was het er een soort gevangenis. Al vanaf het begin wilde hij niet in Duitsland blijven. 

Hij woonde in de provincie Bayern. Dat zijn daar heel moeilijke mensen. Vijfjaar van zijn leven heeft hij 

niets geproduceerd: hij had niet gewerkt, was niet naar school gegaan, niets. Hij was gewoon in een 

soort van kooi, een gevangenis. Hij zal niets kunnen doen als hij terug moet keren naar Duitsland. 

 

Omwille van zijn situatie in Duitsland is betrokkene heel depressief geweest. Hij had Iran verlaten om 

een beter leven te kunnen hebben en tijdens die vijfjaar heeft hij niets kunnen doen. Hij is niet verder 

geraakt. Hij voelt zich veel beter 

hier. De verantwoordelijken van de gevangenis in Duitsland waren heel onvriendelijk. Ze gaven hem 

altijd foute informatie. Ze hebben hem zo bang gemaakt dat hij tijdens het interview niet kon praten, hij 

had schrik om te praten. Ze hadden tegen hem gezegd: “Je bent echt niet welkom in Duitsland. We 

willen jullie hier niet graag zien.” Zijn bedoeling om naar België te komen en om een nieuw leven te 

beginnen. Hij heeft al vijfjaar verloren, hij wilde niet nog meer verliezen. 

 

De betrokkene is niet getrouwd, noch heeft hij kinderen. De betrokkene verklaarde verder geen familie- 

of gezinsleden te hebben in België, de EU of een andere Dublin-lidstaat. 

 

Op 27.08.2020 werd voor betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties. 

Op 01.09.2020 stemden de Duitse instanties in met een overdracht van de betrokkene op grond van 

artikel 18§1 d van de Verordening 604/2013. 

 

Vooreerst wensen we te benadrukken voor wat betreft het gedwongen worden tot het laten registreren 

van vingerafdrukken - zoals betrokkene tijdens zijn gehoor aanhaalde - dat de Verordening 603/2013 de 

lidstaten opdraagt de vingerafdrukken te registreren van elke persoon van 14 jaar of ouder die om 

internationale bescherming verzoekt (artikel 9). Het laten nemen van de vingerafdrukken in toepassing 

van artikel 9 is derhalve niet vrijblijvend of een vrije keuze, maar een verplichting. Dat de betrokkene 

inroept dat hij werd verplicht of werd gedwongen zijn vingerafdrukken te laten registreren kan dan ook 

niet worden beschouwd worden als een niet correcte of onmenselijke behandeling door de Duitse 

autoriteiten en kent evenmin een zeker niveau van hardheid. Betrokkene verklaarde echter dat hij ook 

gedwongen werd een verzoek in te dienen want hij wou eigenlijk helemaal geen verzoek indienen in 

Duitsland, hij wou altijd al naar België komen. We kunnen hier bij opmerken dat we er van kunnen 

uitgaan dat Duitsland de waarborgen voor verzoekers respecteert zoals voorzien in artikel 12,van de 

richtlijn 2013/32/EU en dan meer specifiek §1 a: “zij moeten in een taal die zij begrijpen of waarvan 

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij deze begrijpen, worden ingelicht over de te volgen 

procedure en over hun rechten en verplichtingen tijdens de procedure, alsmede over de gevolgen die 

kunnen ontstaan indien zij hun verplichtingen niet nakomen of niet met de autoriteiten samenwerken. Zij 

moeten worden ingelicht over de termijnen, over de middelen waarover zij beschikken om te voldoen 

aan hun verplichting tot het indienen van de elementen zoals bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 

2011/95/EU en over de gevolgen van een expliciete of impliciete intrekking van het verzoek. Die 

informatie moet tijdig genoeg worden verstrekt om verzoekers in staat te stellen de in deze richtlijn 

gewaarborgde rechten uit te oefenen en de in de artikel 13 omschreven verplichtingen na te komen ”. 

We kunnen er dus van uitgaan dat betrokkene correct werd ingelicht en zelf de keuze had al dan niet 

een verzoek in te dienen. Als betrokkene had geweigerd een verzoek in te dienen dan zou het 

vingerafdrukkenonderzoek een Eurodac-type 2 resultaat opgeleverd hebben op basis van illegale 

binnenkomst zoals we uit artikel 14§1 van de Verordening 603/2013 kunnen afleiden: “Elke lidstaat 

neemt onverwijld de vingerafdrukken van alle vingers van elke onderdaan van een derde land of 

staatloze van veertien jaar of ouder die, komende uit een derde land, door de bevoegde 

controleautoriteiten van een lidstaat is aangehouden in verband met het illegaal over land, over zee of 

door de lucht overschrijden van de grens van die lidstaat, en die niet is teruggezonden of die fysiek op 

het grondgebied van de lidstaten blijft en niet in afzondering of bewaring wordt gehouden gedurende de 
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gehele periode tussen de aanhouding en de verwijdering op grond van de beslissing hem terug te 

zenden.”. Wat in casu niet het geval is gezien het vingerafdrukkenonderzoek in een Eurodac-type 1 

resulteerde. 

 

Verder wensen we te benadrukken dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) 

oordeelde dat een verwijdering door een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende 

artikel 3 van het EVRM kan inhouden indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in 

de ontvangende lidstaat een reëel risico bestaat te worden blootgesteld aan omstandigheden die in 

strijd hijn met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

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

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

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

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

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

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

2013). 

 

We merken op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

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

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

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

begrepen de rechten die de 

Conventie van Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten 

kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en 

de verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen Het is in 

die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden Verordening 604/2013 de criteria en de 

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

van een verzoek om internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker dan 

ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de 

wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing 

van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan 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. 

 

Zoals reeds vermeld stemden de Duitse autoriteiten op 01.09.2020 in met een terugname van het door 

de betrokkene in België ingediende verzoek tot internationale bescherming op basis van artikel 18§1 d. 

Het akkoord op basis van dit artikel betekent dat het verzoek om internationale bescherming van 

betrokkene effectief reeds werd afgewezen door de Duitse autoriteiten zoals ook blijkt uit het akkoord 

met Duitsland. Artikel 18§1 d stelt verder ook dat: “c/e 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". 
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De loutere afwijzing van het verzoek van betrokkene in Duitsland alsook het ontvangen hebben van een 

bevel om het grondgebied te verlaten van de Duitse instanties, is evenwel geen gegronde reden om de 

soevereiniteitsclausule toe te passen en betrokkene zijn verzoek in België te behandelen. Betrokkene 

krijgt na overdracht aan de Duitse instanties in Duitsland de mogelijkheid om een nieuw verzoek om 

internationale bescherming in te dienen waarin hij zijn actuele (nieuwe) vluchtmotieven zal kunnen 

aanbrengen aan de Duitse autoriteiten. 

 

Zoals het recent geactualiseerd rapport van het onder meer mede door de “European Council on 

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

Kalkmann en Daniel Kamiab Hesar,“ Country Report Germany”, 2019 update, laatste update juli 2020; 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/germany, verder het AIDA-rapport) bevestigt zal 

betrokkene als Dublin-terugkeerder ook geen problemen ondervinden (p. 44). 

 

Het AIDA-rapport vermeldt verder evenwel dat de Duitse wetgeving toelatingsvoorwaarden voorziet 

waaraan een volgend verzoek moet voldoen vooraleer de Duitse instanties het verzoek verder 

inhoudelijk kunnen onderzoeken en behandelen (p. 60-61). 

Betrokkene maakt tijdens zijn gehoor op geen enkel moment melding dat hij in beroep is gegaan tegen 

de afwijzing van zijn verzoek om internationale bescherming door de Duitse autoriteiten. Betrokkene kan 

evenwel steeds in beroep gaan tegen een afwijzing van verzoek en kan ook een opschorting aanvragen 

van de verwijderingsmaatregel opdat hij niet verwijderd zou worden naar zijn land van herkomst of 

gewoonlijk verblijf (AIDA, p. 61). 

We verwijzen hiervoor 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 46 van Richtlijn 2013/32/EU”. Artikel 27§1 bevestigt dit recht op beroep en 

bezwaar ook nog eens: “c/e verzoeker of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of 

d), heeft het recht tegen het overdrachtsbesluit bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk 

rechtsmiddel in te stellen, in de vorm van een beroep of een bezwaar ten aanzien van de feiten en het 

recht.” 

Verzoekers hebben in Duitsland bij het indienen van een beroep tegen volgende verzoeken evenwel 

geen recht op kosteloze rechtsbijstand. Hieromtrent wensen we op te merken dat Richtlijn 2013/32/EU 

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

verstrekken van kosteloze rechtsbijstand in de bestuurlijke fase in Duitsland kan ons inzien dan ook niet 

worden beschouwd als een tekortkoming, die het afzien van een overdracht zou rechtvaardigen. Als de 

Duitse autoriteiten oordelen dat betrokkene in aanmerking komt voor een volgend verzoek zullen ze 

hem niet verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een volledig en 

gedegen onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. Hij zal ook weer terug onder de 

gewone procedure vallen met de bijhorende rechten van een verzoeker om internationale bescherming. 

We verwijzen verder ook naar artikel 18§3 : De in artikel 18, lid 1, onder c) en d), genoemde 

verplichtingen komen te vervallen wanneer de verantwoordelijke lidstaat, bij een verzoek om terugname 

van een verzoeker of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), kan aantonen 

dat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten op grond van een terugkeerbesluit of 

een verwijderingsmaatregel dat is afgegeven na de intrekking of de afwijzing van het verzoek.” Duitsland 

heeft beide zaken niet aangetoond noch leiden wij uit andere bewijzen af dat artikel 18§3 van 

toepassing is op de situatie van betrokkene, waardoor Duitsland zijn verplichtingen bijgevolg niet 

vervallen en zij de verantwoordelijke lidstaat is geworden in de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene. 

 

Op de website van de Duitse asielinstanties, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/AsylFluechtlingsschutz/infoblatt-antragstellung-

corona.html), kunnen we lezen dat verzoekers om internationale bescherming gezien de actuele en 

onvoorziene omstandigheden naar aanleiding van het COVID-19 virus hun verzoek nog steeds kunnen 

indienen. Ze dienen zich aan te bieden in een initieel opvangcentrum dat de verdere behandeling van 

het verzoek op zich neemt. Betrokkene zal dus - als hij dit wenst - na overdracht zonder problemen een 

volgend verzoek kunnen indienen. 

 

Hoewel zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van verzoekers om internationale 

bescherming alsook de huidige globale pandemie, de lidstaten waaronder ook Duitsland voor zeer grote 

uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, mag dit er niet toe leiden dat vluchtelingen de facto 

de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun verzoek om internationale bescherming willen behandeld zien. 

Daarnaast benadrukken we nogmaals dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen 
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werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

verzoek om internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker dan ook 

wordt uitgesloten. De specifieke reden die betrokkene aanhaalde zijn keuze voor België te 

rechtvaardigen, namelijk dat hij altijd al naar België wou komen en dat het niet zijn bedoeling was 

geweest om in Duitsland een verzoek om internationale bescherming in te dienen, duidt op een louter 

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

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

Verordening 604/2013. Het komt betrokkene niet toe om zelf te bepalen in welk land zijn verzoek om 

internationale bescherming dient te worden behandeld. Hij verklaarde ook tijdens zijn persoonlijk 

onderhoud dat hij zelf geen problemen had gekend in Duitsland. 

 

Daarnaast te worden benadrukt dat Duitsland, net als België, de Conventie van Genève van 1951 

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

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

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

nakomt Het bovenstaande impliceert daarbij ook dat Duitsland, net als België, verzoeken om 

internationale bescherming onderwerpt aan een individueel onderzoek en dat het de vluchtelingenstatus 

of de subsidiaire bescherming toekent 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 procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming, zoals die zijn 

vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren bij het 

onderzoek naar het verzoek om internationale bescherming van betrokkene. 

 

De betrokkene zal zoals reeds supra tijdens de procedure gemachtigd zijn te verblijven in Duitsland in 

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

en opvang verkrijgen. Verder wordt ook in het AIDA-rapport uiteengezet dat betrokkene recht heeft op 

beperkte materiële opvang van zodra hij een volgend verzoek om internationale bescherming indient (p. 

73). 

 

De opvangstructuur in Duitsland kent drie types: het initieel opvangcentrum, het collectief 

opvangcentrum en een gedecentraliseerde accommodatie. Verzoekers worden verplicht de eerste 18 

maanden in het initieel opvangcentrum te blijven om zullen dan achteraf overgeplaatst worden naar een 

collectief opvangcentrum dat zich in dezelfde deelstaat bevindt als het initiaal opvangcentrum. 

Een verzoeker kan ook een gedecentraliseerde accommodatie toegewezen krijgen maar dit hangt af 

van deelstaat tot deelstaat en is veelal voorbehouden voor mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning 

kregen. 

De levensomstandigheden in de initiale opvangcentra worden bekritiseerd door verzoekers, vrijwilligers 

en ngo’s voornamelijk dan voor wat betreft het verplichte verblijf in deze faciliteiten (AIDA-rapport, p. 

92). 

De pandemie naar aanleiding van COVID-19 hebben ook tot een opkomende bezorgdheid geleid 

namelijk dat de omstandigheden in deze centra geen voldoende bescherming zouden kunnen bieden 

tegen het virus. Er kan evenwel door de rechtbank geoordeeld worden dat de verplichting om in het 

initieel opvangcentrum te blijven wordt opgeheven. 

 

Ondanks het feit dat bezettingsgraad in de centra verbeterd is met de jaren worden de collectieve 

opvangcentra soms ook als problematisch ervaren door verzoekers en ngo’s. De centra zijn vaak 

geïsoleerd en gelokaliseerd in afgelegen gebieden. Veel tijdelijke centra halen de standaardnormen niet 

en garanderen ook niet de nodige privacy. Het opvangcentrum waar betrokkene verbleef werd ook 

gepercipieerd door betrokkene als een gevangenis. 

Het AIDA-rapport vermeldt dat de bewegingsvrijheid van asielzoekers in Duitsland inderdaad wordt 

beperkt. Een asielzoeker wordt toegewezen aan een specifiek opvangcentrum in een specifiek district. 

Niet alle opvangcentra en districten zijn even goed ontsloten door het openbaar vervoer. Niettemin 

mogen asielzoekers het centrum waar zij verblijven wel verlaten en zich vrij bewegen binnen het district 

waaraan zij toegewezen zijn. (AIDA- rapport p. 80). 

Dit is evenwel geen structurele tekortkoming en deze situatie kan niet gelijkgesteld worden met een 

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

het EU-Handvest. 

 

Bij terugkeer naar Duitsland kan betrokkene verder mits aan enkele voorwaarden voldaan te hebben, in 

principe ook toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dit van zodra de obligatoire wachtperiode van drie 
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maanden voorbij is, althans als hij niet in een initieel opvangcentrum verblijft waar gedurende het verblijf 

geen recht op werk wordt toegekend (AIDA-rapport, p. 94). 

 

Betrokkene had tijdens zijn persoonlijk onderhoud verklaard dat ze hem hadden gezegd dat hij niet 

welkom was in Duitsland. Dat vreemdelingen in de brede zin van het woord in Duitsland, net als in 

andere lidstaten, kunnen worden geconfronteerd met discriminatie, racisme of xenofobie leidt echter niet 

tot het besluit dat de betrokkene na overdracht per definitie een met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van 

het EU-Handvest strijdige behandeling te beurt zal vallen. Bovendien impliceert dit ook niet dat de 

Duitse autoriteiten hun verplichtingen ten aanzien van betrokkene niet zullen nakomen of dat dit invloed 

heeft op de werking van de officiële instanties en de rechtscolleges in Duitsland. Bovendien houdt dit 

evenmin in dat de Spaanse autoriteiten hun verdragsrechtelijke verplichtingen niet nakomen en dat zij 

niet bij machte zijn om een passende bescherming te bieden aan betrokkene bij situaties van 

discriminatie, racisme of xenofobie. 

 

We erkennen dat het AIDA-rapport zich kritisch uitlaat over bepaalde aspecten betreffende de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvang van verzoekers. Toch zijn we 

van oordeel dat dit rapport niet leidt tot het besluit dat de procedures inzake asiel en internationale 

bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in 

Duitsland dermate structurele tekortkomingen vertonen dat verzoekers die in het kader van Verordening 

604/2013 aan Duitsland worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden 

gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM 

of artikel 4 van het EU-Handvest. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende 

bepaalde aspecten in verband met de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en 

opvang en behandeling van verzoekers in Duitsland is volgens ons onvoldoende om tot het besluit te 

komen dat de Duitse instanties algeheel in gebreke blijven. 

 

Verder merken we op dat betrokkene tijdens zijn persoonlijk onderhoud verklaarde geen problemen te 

hebben betreffende zijn gezondheidstoestand. Hij vermeldde wel dat hij depressief is geweest in 

Duitsland omwille van zijn situatie maar maakte hier geen verdere melding van tijdens het verdere 

gehoor. Tot op heden werden er ook geen medische attesten of andere documenten betreffende zijn 

fysieke of psychische gezondheidstoestand aangebracht. Aldus werden er in het administratief dossier 

van betrokkene geen concrete en zwaarwegende elementen aangebracht die aanleiding geven te 

besluiten dat redenen betreffende de gezondheidstoestand van betrokkene een overdracht aan 

Duitsland verhinderen of dat de betrokkene door overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat vanwege 

redenen van gezondheid een reëel risico loopt op blootstelling aan omstandigheden die een schending 

vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Verder zijn er ook geen 

aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in 

Duitsland niet de nodige bijstand en zorgen zal kunnen verkrijgen indien nodig en zijn we van oordeel 

dat de kwaliteit van de medische voorzieningen in Duitsland van een vergelijkbaar niveau moeten 

worden geacht als deze in België. 

 

Het AIDA-rapport stelt bovendien dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor 

internationale bescherming in Duitsland wettelijk is gewaarborgd (p. 97). Er zijn ook gespecialiseerde 

behandelingen voorzien door gespecialiseerde artsen en therapeuten voor getraumatiseerde verzoekers 

om internationale bescherming alsook slachtoffers van marteling in de daarvoor voorziene instituties. De 

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

belemmeren en dat de plaatste in de gespecialiseerde centra beperkt zijn waardoor therapie niet altijd 

gegarandeerd is (AIDA-rapport, p. 99). Dit leidt echter geenszins tot de conclusie dat de toegang tot 

gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale bescherming dermate problematisch is dat een 

overdracht aan Duitsland een risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest tot gevolg dreigt te hebben. 

 

Verder maakte betrokkene geen gewag van andere concrete ervaringen, situaties of omstandigheden 

tijdens zijn verblijf in Duitsland die door hem als een onmenselijke of vernederende behandeling in de 

zin van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of die volgens hem wijzen op een risico op 

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

 

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

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

omstandigheden, die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 
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Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de 

behandeling van het verzoek om 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 om internationale 

bescherming, dat 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 Duitse autoriteiten worden tenminste 7 werkdagen vooraf in kennis gesteld van de overdracht van de 

betrokkene. 

 

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

binnenkomstdocumenten. 

 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De huidige gezondheidsomstandigheden naar aanleiding van het COVID-19 virus onttrekt betrokkene 

niet aan zijn verplichtingen verbonden aan deze beslissing. Er wordt steeds rekening gehouden met de 

huidige context bij het plaatsvinden van de overdracht. 

 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen. Betrokkene zal worden teruggeleid naar 

Duitsland en hij dient zich aan te bieden bij Duitse autoriteiten” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Artikel 39/56 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) bepaalt dat de in 

artikel 39/2 van die wet bedoelde beroepen voor de Raad kunnen worden gebracht “door de 

vreemdeling die doet blijken van een belang of een benadeling”. 

 

Een verzoeker beschikt over het rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: hij dient 

door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en 

wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet 

hem een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang waarvan hij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het 

annulatieberoep en hij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. Een verzoeker die zijn belang bij 

het door hem ingestelde annulatieberoep bij de Raad wil bewaren, moet bovendien een voortdurende 

en ononderbroken belangstelling voor zijn proces tonen. Wanneer zijn belang op grond van relevante 

gegevens in vraag wordt gesteld, moet hij daarover standpunt innemen en het actuele karakter van zijn 

belang aantonen (RvS 18 december 2012, nr. 222.810). 

 

Met andere woorden: wanneer er twijfel rijst omtrent het belang van de verzoeker, komt het hem dus toe 

alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat de vernietiging hem een 

concreet voordeel oplevert (RvS 7 januari 2015, nr. 229.752). 

 

In de beschikking van 31 maart 2021 houdende de oproeping van de partijen, worden deze verzocht 

overeenkomstig artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet, alle inlichtingen en bescheiden over te maken 

aan de Raad met betrekking tot de actuele situatie van de verzoeker, die mogelijk een gevolg kunnen 

hebben voor de behandeling van huidig beroep. 

 

Uit de informatie overgemaakt door de verwerende partij op 7 april 2021 naar aanleiding van de 

voormelde beschikking, blijkt dat de verzoeker op 18 januari 2021 een verzoek om internationale 

bescherming heeft ingediend in Frankrijk, dat op 1 februari 2021 een terugnameverzoek werd gericht 

aan de Belgische overheden doch dat zij dit verzoek weigerden op 3 februari 2021, verwijzend naar de 

verantwoordelijkheid van Duitsland.  
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Gezien de verzoeker zelf het grondgebied van België heeft verlaten en in een andere EU-lidstaat 

(Frankrijk) een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, is het niet ondenkbaar dat 

Frankrijk na het negatieve antwoord van België, een terugnameverzoek heeft gericht aan Duitsland en 

verzoeker aan Duitsland heeft overgedragen. Het is eveneens mogelijk dat Frankrijk alsnog zelf de 

verantwoordelijkheid heeft aanvaard, eventueel op grond van overschrijding van een overdrachtstermijn 

aan Duitsland of op grond van de soevereiniteitsclausule. Hoe dan ook is de vraag op welke lidstaat de 

verantwoordelijkheid rust nu, op grond van de voorliggende actuele gegevens, een kwestie tussen 

Frankrijk en Duitsland. 

 

De raadsvrouw van verzoeker verschaft ter zitting geen verdere toelichting over waar verzoeker zich nu 

bevindt.  

 

De Raad wijst erop dat indien verzoeker een beroep indient tegen het overdrachtsbesluit genomen door 

België, zijnde de thans bestreden beslissing, verzoeker er alle belang bij had in België te blijven om zijn 

voortdurende belangstelling aan te tonen. Die voortdurende belangstelling blijkt niet uit het verdwijnen 

en het indienen van een verzoek om internationale bescherming in Frankrijk, tijdens dit hangend beroep.  

 

Het nuttig effect van een eventuele nietigverklaring van de thans bestreden beslissing is de mogelijkheid 

dat de Belgische overheden zich alsnog bevoegd zouden verklaren om het verzoek om internationale 

bescherming te behandelen. De vraag is of verzoeker hier nog enig belang bij en belangstelling voor 

heeft getoond. Een duidelijk zicht op de huidige status is daartoe onontbeerlijk. Om die reden moet 

verzoeker zijn medewerking aan de rechter verlenen wanneer hij daartoe wordt verzocht (cf. RvS 20 juni 

2013, nr. 223.991; RvS 12 juli 2007, nr. 173.409; RvS 19 februari 2004, nr. 128.302). 

 

In casu moet worden vastgesteld dat namens verzoeker geen antwoord kwam op de vraag, in de 

voormelde beschikking, om alle informatie met betrekking tot zijn actuele situatie over te maken die 

mogelijk een gevolg kan hebben voor de behandeling van zijn beroep, niettegenstaande vaststaat dat hij 

inmiddels een verzoek om internationale bescherming had ingediend in Frankrijk. Ter terechtzitting werd 

evenmin nadere informatie verstrekt over de actuele situatie van de verzoeker maar stelt de raadsvrouw 

van verzoeker nog steeds belang te hebben gezien het beroep gaat over de dreigende uitwijzing naar 

Duitsland. Het feit van een verzoek om internationale bescherming in Frankrijk te hebben ingediend wil 

volgens de raadsvrouw enkel zeggen dat hij zeker niet naar Duitsland terug wil en hij wil dat zijn zaak 

alsnog behandeld wordt omdat bij vernietiging door de Raad hij bekomt wat hij wil, nl. niet naar 

Duitsland terug te moeten. 

 

De Raad kan deze redenering niet volgen. Indien verzoeker werkelijk beoogde dat België zijn 

beschermingsverzoek behandelt, had verzoeker er alle belang bij het resultaat van zijn hangend beroep 

af te wachten op Belgisch grondgebied. Het feit dat hij uitdrukkelijk in Frankrijk een 

beschermingsverzoek indient, houdt in dat verzoeker wenst dat Frankrijk zijn internationaal 

beschermingsverzoek behandelt. Na de weigering van België op het terugnameverzoek van Frankrijk 

van 3 februari 2021 omwille van de principiële verantwoordelijkheid van Duitsland, kwam het Frankrijk 

toe een terugnameverzoek aan Duitsland te richten. Indien verzoeker zijn bedoeling is om niet naar 

Duitsland te moeten gaan, komt het hem dan toe in Frankrijk een eventueel Frans overdrachtsbesluit 

naar Duitsland aan te vechten voor de Franse rechter. Zoals supra aangehaald moet het belang zeker 

zijn, dat blijkt in casu in geen geval.  

 

Gelet op deze vaststellingen moet de Raad tot de conclusie komen dat thans niet kan worden 

vastgesteld dat verzoeker een aanhoudende belangstelling heeft getoond voor het door hem ingediende 

beroep en dat een vernietiging van de bestreden beslissing hem nog enig voordeel kan verschaffen in 

het licht van zijn actuele situatie. Het feit dat namens hem een raadsvrouw ter terechtzitting verschijnt, 

doet ook aan het hiervoor gestelde geen afbreuk (cf. RvS 11 mei 2009, nr. 193.182). 

 

Het beroep is onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste actueel belang, en moet bijgevolg 

worden verworpen. 

 

 

 

3. Korte debatten 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

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

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

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

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 

 

 

  

 


