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 nr. 257 505 van 30 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Eindgracht 1 

3600 GENK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 28 december 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 19 november 2020 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 17 april 2012 een verzoek in om internationale bescherming in Italië; op 21 

december 2012 diende hij een verzoek in om internationale bescherming in Zwitserland; op 5 september 

2013 diende hij een verzoek in om internationale bescherming in Oostenrijk en op 26 juni 2014 diende 

hij een verzoek in om internationale bescherming in Duitsland. 

 

1.2. Op 7 september 2020 diende verzoeker een verzoek in om internationale bescherming in België. 

Op 19 november 2020 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

“(…) 
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BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

 

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(1), die verklaart te heten(1): 

 

[…] 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

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

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

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

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

nr. 604/2013 van 26 juni 2013. 

 

De heer O. S., verder de betrokkene, die verklaart afkomstig te zijn uit Nigeria, diende op 07.09.2020 

effectief een verzoek om internationale bescherming in. Hij legde geen persoonlijke documenten voor. 

 

Op 23.09.2020 werd de betrokkene bij de Dienst Vreemdelingenzaken gehoord in het kader van zijn 

verzoek om internationale bescherming. Hierbij verklaarde hij dat hij in 2007 Nigeria verliet en via Niger 

en Libië Italië bereikte op 03.08.11. De betrokkene verklaarde dat hij er een verzoek om internationale 

bescherming indiende en dat hij daarna doorreisde naar Zwitserland. De betrokkene verklaarde dat hij 

er een verzoek om internationale bescherming indiende, maar na één maand werd teruggestuurd naar 

Italië. Volgens zijn verklaringen diende hij vervolgens een verzoek om internationale bescherming in in 

Oostenrijk, maar ging hij terug naar Italië. De betrokkene verklaarde dat hij vervolgens via Oostenrijk 

naar Duitsland ging en er een verzoek om internationale bescherming indiende in juni 2014. Hij 

verklaarde dat zijn verzoek werd afgewezen en hij er tot 24.08.2020 bleef. Hij verklaarde dat hij met de 

trein naar België reisde en er op 24.08.2020 aankwam.  

 

Vingerafdrukkenonderzoek leidde tot een treffer in het Eurodac-systeem. Het onderzoek toonde aan dat 

de betrokkene op 17.04.2012 in Italië een verzoek om internationale bescherming indiende, op 

21.12.2012 in Zwitserland een verzoek om internationale bescherming indiende, op 05.09.2013 in 

Oostenrijk een verzoek om internationale bescherming indiende en op 26.06.2014 in Duitsland een 

verzoek om internationale bescherming indiende. 

 

Op 30.09.2020 werd voor de betrokkene een terugnameverzoek gericht aan de Duitse instanties op 

basis van artikel 18(1)b van Verordening (EU) nr. 604/2013. Op 06.10.2020 stemden de Duitse 

autoriteiten in met de terugname van de betrokkene met toepassing van artikel 18(1)d van Verordening 

(EU) nr. 604/2013. 

 

De betrokkene werd op 23.09.2020 gehoord en verklaarde ongehuwd te zijn. Hij verklaarde één kind te 

hebben: E. J., man, geboren op 17.01.2019 in Duitsland, met de Nigeriaanse nationaliteit en met huidige 

verblijfplaats onbekend. De betrokkene verklaarde dat E. L., 26.03.1993, met de Nigeriaanse 

nationaliteit en met huidige verblijfplaats onbekend, de moeder van zijn kind is. De betrokkene 

verklaarde verder geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familie te hebben. 

 

Tijdens zijn persoonlijk onderhoud in België werd 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 (EU) nr. 604/2013 

rechtvaardigen. Hierop antwoordde de betrokkene dat hij naar België kwam om veilig te zijn en omdat 

hij zijn kind naar België wil brengen. Met betrekking tot een overdracht aan Duitsland verklaarde hij dat 

hij er zes jaar woonde en ze hem vertelden dat hij weg moest en dat hij dat niet wilde. De betrokkene 

gaf aan dat ze zijn kind niet willen accepteren en hij niet weg wilde en zijn kind naar school wilde 

brengen. Met betrekking tot zijn gezondheidstoestand verklaarde hij dat hij soms vergeet te denken en 

veel stress heeft, en zijn kind al acht maanden niet meer heeft gezien.  
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Verordening (EU) nr. 604/2013 is een onderdeel van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat 

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

deelnemen, de grondrechten eerbiedigen, waaronder de rechten die de Conventie van Genève van 

1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als grondslag 

hebben, en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. Er moet dan 

ook worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de 

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

deze context dat in Verordening (EU) nr. 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. Dit betekent dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de persoonlijke 

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

grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

 

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

zaken C-411/10 en C-493/10 dat niet wordt uitgesloten dat de werking van het asielstelsel in een 

bepaalde lidstaat grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat verzoekers, na 

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

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

Grondrechten van de Europese Unie (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 (EG) nr. 343/2003. Het 

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

verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 indien zij niet 

onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures 

inzake asiel en internationale bescherming en de onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers in 

die lidstaat aannemelijk maken dat de verzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een 

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

omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Hieromtrent wijzen we erop 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 

op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM 

of artikel 4 van het EU-Handvest. 

 

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

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

indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de betrokkene in de ontvangende 

lidstaat een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 

van het EVRM. 

 

Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht 

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

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

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

 

De Duitse instanties stemden op 06.10.2020 in met de terugname van de betrokkene op grond van 

artikel 18(1)d van Verordening (EU) nr. 604/2013: “De verantwoordelijke lidstaat is verplicht d) een 

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

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

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

ook naar artikel 18(2), §3: “In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de verantwoordelijke lidstaat 

ervoor dat de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan 

doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 

2013/32/EU”.  

 

De instemming 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. 
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De gegrondheid van de vrees voor vervolging of de nood aan subsidiaire bescherming werden reeds 

door de Duitse instanties onderzocht en niet gegrond bevonden. 

 

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

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

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

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

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

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

 

De betrokkene verklaarde dat zijn verzoek om internationale bescherming in Duitsland werd afgewezen 

en ze hem vertelden dat hij weg moest. Indien zou worden aangevoerd dat een overdracht van de 

betrokkene aan Duitsland “indirect refoulement” impliceert, wijzen we erop dat Duitsland 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 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. Duitsland onderwerpt verzoeken om internationale bescherming aan een 

individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen 

die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om 

aan te nemen dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de 

erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn 

vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Op basis 

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

redenen om aan te nemen dat het door de betrokkene voorafgaand in Duitsland ingediende verzoek niet 

op een objectieve en gedegen wijze aan de bovenvermelde standaarden werd getoetst. 

 

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

vertrouwensbeginsel weerlegbaar is, maar enkel wanneer de lidstaten niet onkundig kunnen zijn van het 

feit dat aan het systeem verbonden tekortkomingen inzake de procedure of de opvangvoorzieningen 

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

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

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

van overdracht aan de betrokken lidstaat. 

 

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

K.R.S. tegen het Verenigd Koninkrijk (nr. 32733/0810), waarin wordt gesteld dat in het geval van een 

risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling of op “refoulement” de betrokken 

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

kader van regel 39 (voorlopige maatregelen) van de regels van het Hof. We zijn er ons van bewust dat 

het EHRM dit standpunt later en meer bepaald in geval van Griekenland wijzigde, maar dit doet volgens 

ons geen afbreuk aan deze algemene regel in dit geval van een overdracht aan Duitsland. In deze 

optiek zijn we de mening toegedaan dat de betrokkene klachten betreffende de procedure tot het 

bekomen van internationale bescherming dient in te dienen bij de daartoe bevoegde Duitse instanties en 

zo nodig bij het EHRM. Er is hierbij geen taak weggelegd voor de Belgische instanties en een in België 

ingediend verzoek om internationale bescherming vormt geen “rechtsmiddel” tegen de afwijzing van een 

voorafgaand in Duitsland ingediend verzoek. 

 

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

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

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

3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

 

Wij verwijzen naar een recente bron betreffende de situatie van verzoekers om internationale 

bescherming in Duitsland, namelijk het geactualiseerde rapport van het mede door de "European 

Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information Database” 

(Michael Kalkmann en Daniel Kamiab Hesari, "Country Report: Germany – 2019 update", laatste update 

in 2020, verder AIDA-rapport genoemd, beschikbaar op 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/germany; een kopie wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier).  
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In het rapport wordt gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat personen die in het kader van de 

Dublinverordening aan Duitsland worden overgedragen, problemen ondervinden om toegang te 

verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (blz. 44). Asielzoekers 

hebben recht op opvangvoorzieningen zodra zij asiel aanvragen en genieten alle betrokken voordelen 

zodra zij een aankomstcertificaat hebben ontvangen aan het opvangcentrum dat hen is toegewezen. Zij 

ontvangen dat certificaat doorgaans binnen enkele dagen nadat zij zich bij de autoriteiten hebben 

aangemeld (blz. 73).  

 

Verzoekers moeten eerst in een initieel opvangcentrum verblijven voor een periode tot 18 maanden (blz. 

81-82). Zodra deze verplichting stopt, worden zij ondergebracht in collectieve opvangcentra (blz. 88). 

Het AIDA-rapport wijst op tekortkomingen wat betreft de initiële en collectieve opvangcentra (blz. 89-90, 

92). Deze tekortkomingen zijn echter specifiek voor bepaalde centra en het rapport meldt dat de 

levensomstandigheden variëren naargelang het centrum. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat 

er sprake is van systematische tekortkomingen die het afzien van een overdracht zouden 

rechtvaardigen. Het rapport meldt dat de bezettingsgraad in de collectieve centra verbeterde (blz. 92). 

 

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

worden beschouwd als een navolgend verzoek (blz. 60). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit 

verzoek niet op eenzelfde wijze zal worden behandeld en worden beoordeeld als navolgende verzoeken 

van personen die Duitsland niet verlieten. Indieners van een navolgend verzoek hebben recht op 

opvang, maar in beperkte omvang (“reduced material conditions”, blz. 73). 

 

De betrokkene verklaarde dat Duitsland zijn kind niet accepteerde en hem vertelde dat hij weg moest en 

hij dat niet wilde en enkel zijn kind naar school wilde brengen. De betrokkene lichtte de omstandigheden 

omtrent deze verklaring niet nader toe. We benadrukken dat Duitsland verzoeken om internationale 

bescherming aan een individueel onderzoek onderwerpt en de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

bescherming toekent aan personen die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is 

geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de 

asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming 

behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden 

respecteren. Het AIDA-rapport meldt dat de wet in Duitsland voorziet in toegang tot onderwijs voor 

kinderen van verzoekers en dat kinderen in de praktijk toegang hebben tot onderwijs (blz. 95-96). 

 

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 om internationale bescherming in 

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

(EU) nr. 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 

dit besluit te komen. 

 

De betrokkene verklaarde dat zijn verzoek in Duitsland werd afgewezen en dat hij naar België kwam 

omdat hij zijn kind naar hier wil brengen. In dat verband wensen we te herhalen dat in Verordening (EU) 

nr. 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 en dat dit 

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

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

toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening (EU) nr. 604/2013. Voorts benadrukken we 

dat Duitsland zich op 06.10.2020 uitdrukkelijk verantwoordelijk verklaarde voor de behandeling van het 

verzoek om internationale bescherming van de betrokkene. 

 

De betrokken gaf aan dat hij naar België kwam om veilig te zijn. Hij gaf niet aan waarom hij in Duitsland 

niet in veiligheid zou zijn. We merken op dat de betrokkene op geen enkele manier aan de hand van 

concrete elementen bewijst dat hij enig risico zou lopen in Duitsland, in die mate dat een overdracht aan 

Duitsland een blootstelling aan omstandigheden zou inhouden die een inbreuk zouden vormen op artikel 

3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. We benadrukken dat de betrokkene zich in geval van 

problemen inzake zijn persoonlijke veiligheid kan wenden tot de bevoegde Duitse instanties. Op grond 
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van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan onzes inziens niet worden 

besloten dat de Duitse instanties de betrokkene in geval van problemen inzake zijn persoonlijke 

veiligheid niet de nodige bijstand en bescherming zouden bieden. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij soms vergeet te denken en dat hij veel stress heeft. We wijzen erop 

dat er in het administratief dossier geen documenten aanwezig zijn die aanleiding geven te besluiten dat 

redenen betreffende de gezondheidssituatie van de betrokkene een overdracht aan Duitsland zouden 

verhinderen of dat redenen van gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een risico op blootstelling 

aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

EU-Handvest. Er werden in het administratief dossier van de betrokkene evenmin concrete elementen 

aangebracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende de gezondheidstoestand van de 

betrokkene een overdracht aan Duitsland verhinderen of dat de betrokkene door overdracht aan 

Duitsland 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 om 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 dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers om internationale 

bescherming in Duitsland wettelijk is gewaarborgd (blz. 97). De auteurs maken melding van factoren die 

een vlotte en adequate toegang tot gezondheidszorg kunnen belemmeren, maar dit leidt geenszins tot 

de conclusie dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers om 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. 

 

We benadrukken dat Verordening (EU) nr. 604/2013 in voorzorgsmaatregelen voorziet. In geval van een 

medische problematiek of speciale noden wordt de betrokken informatie neergelegd in een 

gezondheidsverklaring en voor overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat als omschreven in 

artikel 32 van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

 

We merken verder op dat de Duitse autoriteiten minstens zeven dagen vooraf in kennis zullen worden 

gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

 

Gelet op de voorgaande vaststellingen en overwegingen dient te worden besloten dat in de gegeven 

omstandigheden een overdracht van de betrokkene aan Duitsland niet een niveau van hardheid en 

ernst vertoont om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen. 

 

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

betrokkene aan Duitsland een reëel risico impliceert op blootstelling aan omstandigheden die een 

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

 

Gelet op het voorgaande 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 (EU) nr. 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 (EU) nr. 

604/2013. 

 

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

binnenkomstdocumenten. 

 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

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

bij de Duitse autoriteiten (4). 

(…)” 
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1.3. Op 1 februari 2021 wordt een beslissing genomen tot verlenging van de overdrachtstermijn van de 

Dublintransfer. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 

 

“Schending van artikel 17 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) iuncto de motiveringsplicht zoals vervat in artt. 2- 3 Wet Uitdrukkelijke Motivering van 

Bestuurshandelingen iuncto schending van de zorgvuldigheidsplicht: 

 

Artikel 17 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) bepaalt : 

 

Artikel 17 

 

Algemene bepalingen betreffende de materiële opvang en gezondheidszorg 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voor verzoekers materiële opvangvoorzieningen beschikbaar zijn 

wanneer zij hun verzoek om internationale bescherming indienen. 

 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de materiële opvangvoorzieningen voor verzoekers een 

levensstandaard bieden die hun bestaansmiddelen garandeert en hun fysieke en geestelijke 

gezondheid beschermt. 

 

De lidstaten zien erop toe dat die levensstandaard ook gehandhaafd blijft in het specifieke geval van 

kwetsbare personen als bedoeld in artikel 21, alsmede in het geval van personen in bewaring. 

 

3. De lidstaten kunnen de toekenning van alle of bepaalde materiële opvangvoorzieningen en 

gezondheidszorg afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de verzoekers niet beschikken over de 

nodige middelen voor een levensstandaard die voldoende is om hun gezondheid te verzekeren, 

noch over de nodige bestaansmiddelen. 

 

4. Overeenkomstig lid 3 kunnen de lidstaten van de verzoekers, indien zij over voldoende middelen 

beschikken, bijvoorbeeld wanneer zij gedurende een redelijke tijd gewerkt hebben, een bijdrage 

verlangen voor het totaal of een deel van de kosten van de door deze richtlijn geboden materiële 

opvangvoorzieningen en gezondheidszorg. 

 

Indien komt vast te staan dat een verzoeker over voldoende middelen beschikte om in die 

basisbehoeften te voorzien toen de materiële opvangvoorzieningen werden verstrekt, mogen de 

lidstaten hem vragen deze voorzieningen te vergoeden. 

5. Wanneer de lidstaten materiële opvangvoorzieningen verstrekken in de vorm van uitkeringen of 

tegoedbonnen, wordt de hoogte daarvan vastgesteld op basis van de niveaus die door de betrokken 

lidstaat krachtens het recht of krachtens de praktijk zijn vastgesteld om nationale onderdanen een 

fatsoenlijke levensstandaard te bieden. De lidstaten kunnen verzoekers in dit opzicht minder gunstig 

behandelen dan eigen onderdanen met name indien de materiële steun gedeeltelijk in natura wordt 

verstrekt of indien die niveaus, die gelden voor onderdanen, een hogere levensstandaard beogen 

dan die welke deze richtlijn voor verzoekers voorschrijft. 

 

Het AIDA Rapport vermeldt hieromtrent als volgt: 

 

1.2. Obligation to stay in initial reception centres (pagina 82) 

As a rule, asylum seekers are required to stay in the initial reception centre where they lodged their 

application for international protection. Initial reception centres can be designated as “arrival centres” 

(.Ankunftszentren), AnkER-centres or as separate institutions, depending on the way reception is 

organised in the Federal States. Long term stays in these centres used to be the exception. In recent 

years, however, the obligation to stay there has been regularly extended. While the law initially foresaw 

a maximum stay of 3 months, the maximum was extended to 6 months in 2015. In 2019, the German 

legislature extended the maximum by another year - i.e. asylum seekers now may be obliged to stay in 

initial reception centres for up to 18 months.311 
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For some groups of asylum seekers, the maximum obligatory stay is even longer: 

- Asylum seekers from safe countries of origin have to stay in initial reception centres until their asylum 

application has been decided upon and - in case of a rejection - until they leave the territory.312 

 

- Since 2019, under certain circumstances, asylum seekers who have failed to cooperate with the 

authorities have to stay in initial reception centres indefinitely.313 

- Federal States are allowed to impose an obligation on applicants to stay in initial reception centres 

for up to 24 months.314 

 

However, the obligation to stay in initial reception centres must be limited to the duration of the first 

instance procedure until a decision by the BAMF, and may only be prolonged in case the application is 

rejected as manifestly unfounded or dismissed as inadmissible.315 Since 2019, the Asylum Act also 

provides for a maximum stay of 6 months in initial reception centres for families with minor children. This 

maximum time period applies to all asylum seekers with minor children pursuant to Section 47(1) of the 

Asylum Act, as well as to families from safe countries of origin pursuant to Section 47(1 a) of the Asylum 

Act. However, it does not explicitly apply to asylum seekers subject to a Federal State regulation, which 

extends the stay in initial reception centres to 24 months pursuant to Section 47 (lb) Asylum Act. It has 

been argued that - because of the clear legislative intent to protect families with children - the maximum 

stay of 6 months must apply to these asylum seekers as well.316 However, so far there have not been 

any court decisions addressing this issue, mainly because it is not entirely clear whether the provision of 

Section 47(lb) Asylum Act is currently applied in any Federal State. As far as it has become known, this 

provision was mainly applied in the so-called “transit centres” in the Federal State of Bavaria, but 

Bavaria has re-organised its reception system in 2018 and has introduced AnkER-centres throughout 

the Federal State. The Bavarian Reception Act still contains the obligation to stay in reception centres 

for up to 24 months,317 but it is not clear, if this obligation is still enforced in practice. 

 

The maximum stay in initial reception centres which the law provides for is not obligatory for the Federal 

States. They are entitled to release asylum seekers from these centres and allocate them to other 

places within the State. In fact, the obligation may be terminated at any time for reasons of public health, 

for other reasons of public security and order, e.g. to ensure accommodation and distribution, or for 

other compelling reasons.318 Moreover, the obligation has to be terminated if a threat of deportation 

(Abschiebungsandrohung) is enforceable and deportation is not possible within a reasonable period of 

time.319 The asylum seeker shall also be released from the initial reception centre if the administrative 

court granted suspensive effect, with the exception of Dublin cases and those already granted 

international protection in another Member state.320 In Bavaria for example, the obligation to stay in 

initial reception centres for up to 24 months under Section 47(lb) of the Asylum Act had already been 

introduced in 2017 in three “transit centres” (Manching/Ingolstadt, Regensburg, Deggendorf).321 All of 

these centres were renamed as AnKER centres in 2018, together with the other Bavarian reception 

centres. The Bavarian Reception Act in its latest version now generally obliges the following groups to 

stay in reception centres: 

 

Asylum seekers whose application has been rejected as manifestly unfounded or inadmissible until they 

leave the country or are deported, but limited to a maximum period of 24 months.322 

 

There is no exception for families with minor children in the Bavarian law, which might call into question 

its conformity with the new Section 47 of the Asylum Act as mentioned above. In 2018, the average 

duration of the stay varied by nationality e.g. 3-4 months for Syrians, over 36 months for safe country of 

origin nationals who cannot be returned e.g. due to health reasons, and 10-11 months for others if they 

appeal a rejection.323 Similarly, in Saxony, where an AnkER centre also exists, an obligation to stay in 

reception centres under Section 47(1 b) Asylum Act had also been introduced through the state’s 

Refugee Reception Act on 11 December 2018 in conjunction with the Saxon Residence Restriction 

Extension Decree (Sächsische Wohnpflichtverlängerungsverordnung). This obligation affects the 

following groups of asylum seekers:324 

❖ Asylum seekers from a country of origin with a protection rate lower than 20% until the BAMF has 

decided upon their applications. The Federal State’s government has published a list of 94 countries of 

origin which fall under this category.325 

❖ Asylum seekers whose application has been rejected as manifestly unfounded or inadmissible until 

they leave the country or are deported. 
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In both cases, the maximum period of stay is 24 months and minor children and their parents are 

exempt.326 The Federal State of North Rhine-Westphalia extended the obligation to stay in initial 

reception centres to a maximum of 24 months for those whose application has been rejected as 

manifestly unfounded or inadmissible. Families and children are exempted from this regulation.327 The 

latter will be applicable until 1 September 2024. 

Finally, the Federal State of Saxony Anhalt has made use of Section 47(1 b) of the Asylum Act, but 

extended the obligation to 18 months only. Additionally, the State did not only exempt families with 

children, but also single women, persons with severe physical and psychological illnesses, victims of 

torture and sexual violence, LGBTIQ and asylum seekers who belong to persecuted minorities.328 

Asylum seekers may leave the premises of the initial reception centres (regardless of whether they are 

called arrival centres, AnkER-centres or have a different denomination) at any time, subject to no curfew 

or obligation to stay overnight, but in many centres they have to report to security personnel at the door 

upon leaving and re-entering. In some AnkER centres such as Regensburg, monitoring of entry and exit 

is carried out through a bar code card scanned by asylum seekers at the door.329 The same is true, for 

example, for initial reception centres in Brandenburg, like Eisenhüttenstadt and Doberlug-Kirchhain. 

According to house rules, asylum seekers at these facilities are allowed to leave the premises for a 

maximum of 48 hours only (not including weekends). In the event of prolonged unannounced absence 

from the initial reception facility, the person concerned can be deregistered and payment of benefits can 

be suspended. 

In general, people can travel freely within the town and district in which the reception centre is located, 

although the limited accessibility of certain initial reception centres by public transport raises questions 

concerning freedom of movement. For example, the authorities provide asylum seekers in the AnkER 

centres with subsidised public transport tickets. However, residents in accommodation centres attached 

to AnkER centre (Dependancen) located outside the municipality of the competent AnkER centre - e.g. 

Schwandorf, located 38km from Regensburg, or Garmisch, located 90km away from Munich - are only 

provided with public transport tickets to travel to the competent AnkER centre for official appointments 

such as interviews with the BAMF. Applicants have to cover their own travel costs for any other 

appointments, including meetings with NGOs or doctors, that are not present in Dependancen. The set-

up and location of the Dependancen therefore poses an additional barrier to asylum seekers’ access to 

essential services.330 In most Federal States, applicants need a special permission to travel to other 

parts of the state or to other parts of Germany (see Residenzpflicht above). 

 

2.2. Situation in collective accommodation centres and decentralised housing (pagina 92) 

 

Following the initial reception period, asylum seekers are supposed to be sent to a collective 

accommodation centre within the same Federal State. However, responsibility for housing at this stage 

of the procedure often lies with the municipalities and many different forms of accommodation have 

been established. On the local level, accommodation may still consist of collective housing in former 

army barracks, in (fonnerly empty) apartment blocks or in housing containers. At the same time, many 

municipalities have dissolved collective accommodation centres from the 1990s onwards and are now 

permitting asylum seekers to rent an apartment on the housing market or in council housing. As 

mentioned in Types of Accommodation, decentralised accommodation is more common in some regions 

than in others, so whether asylum seekers are housed in collective accommodation or in apartments 

depends heavily on the situation of the municipalities. Studies have repeatedly shown that living 

conditions of asylum seekers differed considerably between regions and sometimes even within the 

same town. For example, some municipalities have a policy of generally allowing asylum seekers to live 

in apartments, which they have to find and rent on their own. In some areas, this is almost impossible in 

practice for many asylum seekers, since rents are unaffordable in privately owned apartments and 

space in council housing is extremely limited. This may lead to a situation in which asylum seekers have 

to stay in collective accommodation centres although they are technically not required to do so. Because 

different policies are pursued on regional and local level, it is impossible to make general statements on 

the standards of living in the follow-up accommodation facilities. It has also been pointed out that living 

conditions in individual apartments are not necessarily better than in accommodation centres (e.g. if 

apartments are provided in run-down buildings or if decentralised accommodation is only available in 

isolated locations). Nevertheless, the collective accommodation centres, and particularly the bigger ones 

(often referred to as “camps” by critics) are most often criticised by refugee organisations and other 

NGOs. While occupancy rates have improved in recent years, some aspects of collective 

accommodation centres continue to be identified as problematic by asylum seekers and NGOs. 

Facilities are often isolated or in remote locations. Many temporary facilities do not comply with basic 

standards and do not guarantee privacy.361 According to reports this has led to serious health problems 

for some asylum seekers, especially in cases of long stays in collective accommodation centres. In 
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facilities in which food is provided, asylum seekers are sometimes not allowed to prepare their own food 

and/or no cooking facilities exist. The quality of food is often criticised where food is handed out in the 

form of pre-packed meals. 

 

Concerns have also been raised around limited space and equipment for recreation, including for 

children, in some facilities. In some centres, no separate and quiet space is available for children, for 

example to do their homework for school.363 Furthermore, many facilities lack qualified staff, thus 

highlighting the crucial role played by NGOs and volunteers, particularly regarding counselling and 

integration. A lack of communication between authorities and NGOs and/or volunteers has also been 

flagged problematic. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken verwijst naar het AIDA rapport en stelt dat er geen systematische 

tekortkomingen zouden zijn, zodat een overdracht te rechtvaardigen zou zijn. 

 

Uit de informatie waar verzoeker over beschikt, blijkt overduidelijk dat er zeer veel problemen bestaan 

m.b.t. de opvangmogelijkheden van asielzoekers in Duitsland: zo dient erop gewezen te worden dat 

voorzieningen vaak geïsoleerd zijn of op afgelegen locaties. Veel tijdelijke voorzieningen voldoen niet 

aan basisnormen en het recht op privacy wordt niet gegarandeerd. Voor sommige asielzoekers heeft dit 

geleid tot ernstige gezondheidsproblemen. Er is ook bezorgdheid geuit over de beperkte ruimte en 

uitrusting voor recreatie, ook voor kinderen, in sommige faciliteiten. In sommige centra is geen aparte en 

rustige ruimte beschikbaar voor kinderen, bijvoorbeeld om hun huiswerk voor school te maken. 

Bovendien ontbreekt het veel faciliteiten aan gekwalificeerd personeel, wat de cruciale rol van ngo's en 

vrijwilligers onderstreept, met name wat betreft counseling en integratie. Een gebrek aan communicatie 

tussen autoriteiten en ngo's en / of vrijwilligers wordt ook als problematisch aangemerkt. 

 

Deze informatie is nochtans bekend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, en toch stelt de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat er geen systematische tekortkomingen zouden zijn in Duitsland wat betreft de 

opvangmogelijkheden. 

 

Bij een terugkeer naar Duitsland is de toepassing van artikel 17 van bovengenoemde Richtlijn 

2013/33/EU zeker niet gegarandeerd, juist integendeel. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

 

/ Er werd door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoeker. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. 

 

Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1981-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)’ 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

2.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel bij de voorstelling van 

de feiten of van zijnd toestand geloofwaardig maken (R.v.St. THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, 

R.W., 1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43).  

 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken.” 
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2.2.1. In het enig middel haalt verzoeker de schending aan van artikel 17 van de Richtlijn 2013/33/EU, 

van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en van de zorgvuldigheidsplicht. Hij betoogt met verwijzing naar de Richtlijn 

2013/33/EU en naar het AIDA-rapport om aan te tonen dat er problemen bestaan m.b.t. de 

opvangmogelijkheden in Duitsland (voorzieningen vaak geïsoleerd of op afgelegen plaatsen, niet 

voldoen aan een van de basisnormen en recht op privacy, beperkte ruimte en uitrusting voor recreatie, 

geen aparte en rustige ruimte beschikbaar voor kinderen, een gebrek aan gekwalificeerd personeel en 

een gebrek aan communicatie tussen autoriteiten en ngo’s en/of vrijwilligers). Hij stelt dat er een 

onzorgvuldig onderzoek gevoerd is naar zijn situatie. 

 

2.2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt op dat uit de lezing van de bestreden beslissing 

blijkt dat de te verwachten gevolgen van de geplande overdracht werden onderzocht en dat het 

onderzoek specifiek werd gericht naar de situatie van verzoekers om internationale bescherming, die in 

het kader van de Dublin III-Verordening naar Duitsland worden overgedragen. Er werd door de 

verwerende partij bij dit onderzoek rekening gehouden met het AIDA-rapport over Duitsland, laatste 

update in 2020. Uit dit gezaghebbend rapport blijkt dat verzoekers om internationale bescherming die in 

het kader van de Dublin III-Verordening naar Duitsland worden overgedragen aldaar aanspraak kunnen 

maken op opvang en dat deze in de praktijk niet zal worden geweigerd, hetgeen trouwens blijkt uit de 

overnamebevestiging van de Duitse instanties van 6 oktober 2020, waaruit blijkt dat verzoeker zich dient 

aan te melden bij het centrum voor eerste aanmelding, EAE Anker Schwaben, Aindlinger Str. 16 te 

86167 Augsburg. 

 

Verzoeker gaat er met zijn betoog aan voorbij dat de Duitse autoriteiten uitdrukkelijk met de overdracht 

hebben ingestemd, conform artikel 18(1)d, van de Dublin IIII-Verordening, waardoor verzoeker tot het 

Duitse grondgebied zal toegelaten worden en er opvang en onderdak zal krijgen. Duitsland bevestigde 

de bevoegde lidstaat te zijn, waardoor er geen enkele reden is om aan te nemen dat Duitsland 

verzoeker zal overdragen aan een andere lidstaat. 

 

Artikel 18(1)d, van de Dublin III-Verordening bepaalt: 

 

“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.” 

 

Artikel 18(2), laatste alinea, van de Dublin III-Verordening bepaalt: 

  

“In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de verantwoordelijke lidstaat ervoor dat de betrokkene, 

indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan doen of heeft kunnen doen op 

een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU.” 

 

Verzoeker zal daardoor gerechtigd zijn om in Duitsland te verblijven en er opvang genieten zolang zijn 

procedure lopende is. 

 

De bestreden beslissing motiveert hieromtrent als volgt:  

 

“De Duitse instanties stemden op 06.10.2020 in met de terugname van de betrokkene op grond van 

artikel 18(1)d van Verordening (EU) nr. 604/2013: “De verantwoordelijke lidstaat is verplicht d) een 

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

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

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

ook naar artikel 18(2), §3: “In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de verantwoordelijke lidstaat 

ervoor dat de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is afgewezen, een beroep kan 

doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 

2013/32/EU”. De instemming 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. De gegrondheid van de vrees voor vervolging of de nood aan subsidiaire 

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

benadrukken dat het afwijzen van een verzoek om internationale bescherming, het vervolgens opdragen 

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling inhouden in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 
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van het EU-Handvest. Het enkele feit dat een voorafgaand beschermingsverzoek door een andere 

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

betrokkene verklaarde dat zijn verzoek om internationale bescherming in Duitsland werd afgewezen en 

ze hem vertelden dat hij weg moest. Indien zou worden aangevoerd dat een overdracht van de 

betrokkene aan Duitsland “indirect refoulement” impliceert, wijzen we erop dat Duitsland 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 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. Duitsland onderwerpt verzoeken om internationale bescherming aan een 

individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen 

die voldoen aan de in  de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om 

aan te nemen dat de Duitse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de 

erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn 

vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Op basis 

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

redenen om aan te nemen dat het door de betrokkene voorafgaand in Duitsland ingediende verzoek niet 

op een objectieve en gedegen wijze aan de bovenvermelde standaarden werd getoetst. 

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

vertrouwensbeginsel weerlegbaar is, maar enkel wanneer de lidstaten niet onkundig kunnen zijn van het 

feit dat aan het systeem verbonden tekortkomingen inzake de procedure of de opvangvoorzieningen 

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

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

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

van overdracht aan de  betrokken lidstaat. We wensen hieromtrent tevens te verwijzen naar de 

uitspraak van het EHRM van 02.12.2008 in de zaak K.R.S. tegen het Verenigd Koninkrijk (nr. 

32733/0810), waarin wordt gesteld dat in het geval van een risico op een met artikel 3 van het EVRM 

strijdige behandeling of op “refoulement” de betrokken verzoeker dit kan aanklagen bij de 

desbetreffende autoriteiten en zo nodig daarna bij het EHRM in het kader van regel 39 (voorlopige 

maatregelen) van de regels van het Hof. We zijn er ons van bewust dat het EHRM dit standpunt later en 

meer bepaald in geval van Griekenland wijzigde, maar dit doet volgens ons geen afbreuk aan deze 

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

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

bescherming dient in te dienen bij de daartoe bevoegde Duitse instanties en zo nodig bij het EHRM. Er 

is hierbij geen taak weggelegd voor de Belgische instanties en een in België ingediend verzoek om 

internationale bescherming vormt geen “rechtsmiddel” tegen de afwijzing van een voorafgaand in 

Duitsland ingediend verzoek. We zijn van oordeel dat het niet toekennen van internationale 

bescherming aan de betrokkene door de Duitse instanties niet leidt tot de conclusie dat de procedure 

voor het bekomen van internationale bescherming in Duitsland in zijn geheel wordt  gekenmerkt door 

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

 

Dit betekent dat de Duitse instanties reeds een beslissing namen omtrent het door verzoeker in 

Duitsland ingediende verzoek om internationale bescherming, maar impliceert ook dat hij na overdracht 

aan de Duitse instanties de mogelijkheid zal hebben om in Duitsland een nieuw verzoek om 

internationale bescherming in te dienen waarin hij zijn actuele vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen. 

Indien verzoeker besluit om een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen na zijn 

overdracht, zullen de Duitse autoriteiten hem niet verwijderen naar zijn land van herkomst of van 

gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek om internationale 

bescherming. Verzoeker zal dan ook gemachtigd zijn te verblijven in Duitsland in zijn hoedanigheid van 

verzoeker om internationale bescherming en zal de door de wet voorziene bijstand en opvang 

verkrijgen. 

 

De bedoeling van de Dublin III-Verordening is om “asylum shopping” tegen te gaan en te vermijden dat 

indien een verzoeker zijn verzoek wordt afgewezen in de ene lidstaat, hij zijn kans waagt in de volgende 

lidstaat, zolang men kan aannemen dat de procedure voor internationale bescherming in de 

verantwoordelijke lidstaat geen systeemfouten bevat en men bijgevolg kan aannemen dat het non-

refoulementbeginsel wordt gerespecteerd (overweging 3 van de Dublin III-Verordening). Bijkomend 

moet het bestuur nagaan of naast het eventueel voorkomen van systeemfouten ook individuele 

elementen aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van 

het EVRM in geval van overdracht van verzoeker. Uit het AIDA-rapport (laatste update 2020) blijkt dat 

verzoeker, in zijn hoedanigheid van verzoeker om internationale bescherming, in Duitsland door de wet 

voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen en er de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers om 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

internationale bescherming wettelijk is gewaarborgd. Er wordt verder vermeld dat verzoekers om 

internationale bescherming in Duitsland tijdens de eerste bestuurlijke fase geen recht hebben op 

kosteloze rechtsbijstand. 

  

De bestreden beslissing motiveert hieromtrent als volgt: 

 

“Wij verwijzen naar een recente bron betreffende de situatie van verzoekers om internationale 

bescherming in Duitsland, namelijk het geactualiseerde rapport van het mede door de "European 

Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information Database” 

(Michael Kalkmann en Daniel Kamiab Hesari, "Country Report: Germany – 2019 update", laatste update 

in 2020, verder AIDA-rapport genoemd, beschikbaar op 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/germany; een kopie wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier). In het rapport wordt gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat personen die in het 

kader van de Dublinverordening aan Duitsland worden overgedragen, problemen ondervinden om 

toegang te verkrijgen tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming (blz. 44). 

Asielzoekers hebben recht op opvangvoorzieningen zodra zij asiel aanvragen en genieten alle 

betrokken voordelen zodra zij een aankomstcertificaat hebben ontvangen aan het opvangcentrum dat 

hen is toegewezen. Zij ontvangen dat certificaat doorgaans binnen enkele dagen nadat zij zich bij de 

autoriteiten hebben aangemeld (blz. 73). 

Verzoekers moeten eerst in een initieel opvangcentrum verblijven voor een periode tot 18 maanden (blz. 

81-82). Zodra deze verplichting stopt, worden zij ondergebracht in collectieve opvangcentra (blz. 88). 

Het AIDA-rapport wijst op tekortkomingen wat betreft de initiële en collectieve opvangcentra (blz. 89- 90, 

92). Deze tekortkomingen zijn echter specifiek voor bepaalde centra en het rapport meldt dat de 

levensomstandigheden variëren naargelang het centrum. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat 

er sprake is van systematische tekortkomingen die het afzien van een overdracht zouden 

rechtvaardigen. Het rapport meldt dat de bezettingsgraad in de collectieve centra verbeterde (blz. 92).  

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

worden beschouwd als een navolgend verzoek (blz. 60). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit 

verzoek niet op eenzelfde wijze zal worden behandeld en worden beoordeeld als navolgende verzoeken 

van personen die Duitsland niet verlieten. Indieners van een navolgend verzoek hebben recht op 

opvang, maar in beperkte omvang (“reduced material conditions”, blz. 73). 

(…) 

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 om internationale bescherming in 

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

(EU) nr. 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 

dit besluit te komen. 

(…) 

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

bescherming in Duitsland wettelijk is gewaarborgd (blz. 97). De auteurs maken melding van factoren die 

een vlotte en adequate toegang tot gezondheidszorg kunnen belemmeren, maar dit leidt geenszins tot 

de conclusie dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers om 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. We benadrukken dat Verordening (EU) nr. 604/2013 in voorzorgsmaatregelen voorziet. In geval 

van een medische problematiek of speciale noden wordt de betrokken informatie neergelegd in een 

gezondheidsverklaring en voor overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat als omschreven in 

artikel 32 van Verordening (EU) nr. 604/2013.” 

 

Verzoeker toont met zijn ongestaafd betoog het tegendeel niet aan. Verzoekers nieuw verzoek om 

internationale bescherming zal door de Duitse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, 

die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten, 

waaronder dus ook België. Duitsland onderwerpt asielaanvragen, net als België en de andere lidstaten, 

aan een individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe 

aan personen die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele 
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aanleiding om aan te nemen dat de Duitse autoriteiten het verzoek om internationale bescherming van 

verzoeker niet met de nodige objectiviteit en gedegenheid zullen onderzoeken en de minimumnormen, 

inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale 

bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2004/83/EG en 2005/85/EG, 

niet zouden respecteren. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij een onderzoek heeft gevoerd naar de vraag of 

een overdracht van verzoeker naar Duitsland problematisch kan zijn, waarbij rekening gehouden werd 

met verzoekers verklaringen, zijn persoonlijke situatie en de algemene situatie, zoals bekend op basis 

van de algemene rapporten aangaande Duitsland. Hij blijft verder in gebreke aan te tonen dat hij in 

Duitsland geen materiële opvang zal krijgen in de zin van artikel 17 van de Richtlijn 2013/33/EU. Uit de 

motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker in Duitsland toegang zal hebben tot 

adequate materiële opvangvoorzieningen en gezondheidszorg. Hij toont verder evenmin aan een 

kwetsbaar profiel te hebben. 

 

Verzoeker toont met zijn algemeen betoog het tegendeel niet aan. Hij toont evenmin aan dat er thans 

geen overdrachten meer naar Duitsland mogen plaatsvinden. Een schending van de door verzoeker 

aangehaalde rechtsbeginselen wordt niet aangetoond. 

 

Het middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, 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 dertig juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


