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 nr. 281 184 van 30 november 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VAN OVERDIJN 

Berckmansstraat 83 

1060 BRUSSEL 

  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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 8 september 2022 

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

beslissing van 1 augustus 2022 houdende de verlenging van de overdrachtstermijn van de 

Dublintransfer.  

 

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 27 september 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 oktober 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco B. VAN OVERDIJN verschijnt voor de 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 november 2021 dient de verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, in België een 

verzoek om internationale bescherming in.  

 

Op 25 januari 2022 wordt een terugnameverzoek naar de Roemeense autoriteiten verstuurd. 

 

Op 4 februari 2022 stemmen de Roemeense autoriteiten, in toepassing van artikel 18.1, b), van de 

verordening nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van 

de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 
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een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 

staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin III-verordening), in met het verzoek 

om terugname.  

 

Op 1 maart 2022 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot de weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Deze beslissing houdt in dat niet België 

maar wel Roemenië bevoegd is voor de behandeling van het door de verzoeker ingediende verzoek om 

internationale bescherming en zij legt de verzoeker op om zich binnen de tien dagen aan te bieden bij 

de Roemeense autoriteiten. Tegen deze beslissing wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Deze zaak is 

gekend onder het rolnummer RvV X. 

 

Op 1 augustus 2022 wordt een beslissing tot verlenging van de overdrachtstermijn van de Dublintransfer 

genomen. Het betreft de thans bestreden beslissing. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

Overwegende dat de persoon die verklaart te heten A. A. (…) geboren te S. O. (…), op (…).1993 en van 

nationaliteit te zijn : Afghanistan het voorwerp is van de beslissing van verlenging van de 

overdrachtstermijn in he kader van de Dublinprocedure dd. 01.08.2022  

 

Overwegende dat op 04.02.2022 een akkoord werd bekomen van lidstaat Roemenië op grond van 

artikel 18(1 )c van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 Van het Europees Parlement en de Raad van 26 

juni 2013 (Dublin Verordening).  

 

Overwegende dat artikel 29.1 van de Dublinverordening voorziet dat de betrokkene uiterlijk binnen de 

zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek door de andere lidstaat dient overgedragen te 

worden.  

 

Overwegende dat artikel 29.2 van de Dublin Verordening stelt dat de termijn van overdracht kan 

verlengd worden tot maximaal één jaar indien de overdracht wegens gevangenzetting van de 

betrokkene niet kon worden uitgevoerd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt.  

 

Overwegende dat artikel 9.2 van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 118/2014 van de Commissie van 

30 januari 2014 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1560/2003 bepaalt dat de lidstaat die om een 

van de in artikel 29.2 van de Dublin Verordening bedoelde redenen niet tot de overdracht kan overgaan 

binnen de normale termijn, de verantwoordelijke lidstaat daarvan op de hoogte moet gesteld worden 

voor het einde van de oorspronkelijke termijn.  

 

De betrokkene was op 01.03.2022 het voorwerp van een beslissing van weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Hij kreeg op 08.03.2022 rechtstreeks kennis van 

deze beslissing.  

 

De betrokkene diende op 30.03.2022 een verzoek tot vernietiging van de beslissing van weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) d.d. 01.03.2022 in. In het 

verzoekschrift wordt gemeld dat de betrokkene verblijft te ‘(…), 3970 Leopoldsburg” te weten het adres 

van het opvangcentrum van Leopoldsburg en wat de beroepsprocedure betreft woonplaats kiest te '(…)’ 

te weten het adres van het kabinet van zijn advocaat.  

 

Verordening 604/2013 voorziet de criteria en mechanismen ter bepaling van de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming teneinde de 

daadwerkelijke toegang tot de procedures voor het verlenen van internationale bescherming te 

waarborgen en de doelstelling om verzoeken om internationale bescherming snel te behandelen niet te 

ondermijnen (overweging 5). Na vaststelling van de verantwoordelijkheid is het zaak de betrokken 

verzoeker zo snel mogelijk over te dragen aan de verantwoordelijke lidstaat zodat hij/zij zo snel mogelijk 

toegang krijgt tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en een behandeling op 

de mérites van het verzoek kan volgen. Overweging 24 van Verordening 604/2013 stelt dat een 

vrijwillige overdracht dient te worden bevorderd door onder meer het verstrekken van passende 

informatie. Sinds begin 2022 worden verzoekers, die het voorwerp zijn van een overdrachtsbeslissing 

('bijlage 26quater’) uitgenodigd voor opvolgingsgesprekken met een ICAM-coach die plaatsvinden te 

Brussel. Het doel van deze ‘aanklampende’ aanpak is contact te houden met de verzoeker en hem/haar 

te bewegen tot een vrijwillige overdracht in de zin van overweging 24 van Verordening 604/2013. De 
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betrokkene had op 20.04.2022 te Arendonck een eerste opvolgingsgesprek met een ICAM-coach. 

Daarbij gaf hij aan dat hij niet wil terugkeren naar Roemenië en het opvangcentrum weigert te verlaten.  

 

Op 25.04.2022 deelde de betrokkene via zijn advocaat mee dat hij zou gaan verblijven te (…).  

 

De politie van de zone Zuid-Anderlecht verrichtte op 07.07.2022 om 10u50 een controle op het 

bovenvermelde adres in Anderlecht. De betrokkene werd bij deze controle niet aangetroffen. Uit de 

controle bleek er een handgeschreven naamplaatje met de naam ‘A. (…)’ te zijn. Na een 

buurtonderzoek bleek betrokkene niet gezien te zijn op het adres of gekend in de buurt.  

 

Hieromtrent wensen we te benadrukken dat het aan de betrokkene toekomt om correcte informatie te 

verschaffen betreffende zijn verblijfplaats en het niet aan onze diensten toekomt uit te zoeken waar de 

betrokkene al dan niet effectief verblijft.  

 

Onze diensten zijn niet gehouden tot het leveren van het bewijs van de beweegredenen van de 

betrokkene inzake zijn verblijfplaats(en) en vinden hieromtrent steun in de uitspraak van het Hof van 

Justitie in de zaak C163/17 (‘Abubacarr Jawo tegen Bundesrepublik Deutschland”) van 19.03.2019 en 

meer bepaald in overweging 61 : “Gelet op de aanzienlijke moeilijkheden die de bevoegde autoriteiten 

kunnen ondervinden om het bewijs te leveren van de bedoelingen van de betrokken persoon, zou het 

vereiste dat zij een dergelijk bewijs moeten leveren de personen die om internationale bescherming 

verzoeken die niet wensen te worden overgedragen aan de lidstaat die volgens de Dublin lll-verordening 

verantwoordelijk is voor de behandeling van hun verzoek, in staat stellen om zich aan de autoriteiten 

van de verzoekende lidstaat te onttrekken totdat de termijn van zes maanden is verstreken, waardoor de 

verantwoordelijkheid voor die behandeling op grond van artikel 29, lid 2, eerste zin, van die verordening 

overgaat op laatstgenoemde lidstaat".  

 

De betrokkene maakte geen nieuwe verblijfplaats meer bekend en nam geen contact op met onze 

diensten. Hieruit dient te worden besloten dat de betrokkene buiten het bereik van onze diensten poogt 

te blijven en als ondergedoken dient te worden beschouwd.  

 

Gelet op het voorgaande dient de verantwoordelijke lidstaat conform artikel 29(2) van de Dublin III 

Verordening in kennis te worden gesteld dat de overdracht van de betrokkene dient te worden uitgesteld 

vanwege het verdwijnen van de betrokkene en te worden gevraagd de overdrachtstermijn te verlengen 

tot maximum 18 maanden.  

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker wordt het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 
 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, van de 

artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de artikelen 62, 74/13 en 74/14 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), van de artikelen 3 en 13 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van de artikelen 4 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: 

het Handvest), van de hoorplicht, van het “principe van verdedigingsrecht” en van de artikelen 7, 17, 18 

en 29 van de Dublin III-verordening. 

 

Het enig middel wordt als volgt onderbouwd:   

  

“In Wat, eerst tak, DVZ neemt de bestreden beslissing zonder gehoord te hebben of de mogelijkheid 

overlaten aan de verzoeker om haar opmerkingen te maken op een nuttige manier.   

  

Terwijl de principes van het verdedigingsrechten opleggen om de verzoeker te ondervragen voor het 

nemen van zo'n beslissing.  
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Terwijl Het behoorlijk bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht legt aan het bestuur op om zijn 

beslissing met zorg.  

  

Aldus is de beslissing niet adequaat gemotiveerd in de zin van artikel 62 van de wet van 15 december 

1980 en artikelen 1 tot en met 3 van de wet over de formele motivatie van de administratieve 

handelingen.  

  

Het moet onderlijnen worden dat de bestreden beslissing op een Europese norm zich baseert.   

  

Immers heeft het bestuur naar artikel 29.2. van de Dublin III Verordening en bijgevolg is het Europees 

recht van toepassing.   

    

In dergelijke omstandigheden zijn de procedurele garanties van de Europese Unie, met inbegrip de 

verdedigingsrechten, van toepassing zijn bij het nemen van dergelijke maatregel.  

  

Onder het verdedigingsrecht komt het recht voor om gehoord te worden.   

    

Aldus heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen herhaald de rechtspraak van het Hof van Justitie 

van de Europese Unie :   

  

« S’agissant du droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union, la Cour estime, 

dans l’arrêt précité, qu’ « Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la 

défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts » (§§ 45 et 46), et précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la défense des 

destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les 

administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ 

d’application du droit de l’Union » (§ 50). » (RVV, arrest n° 134 804 du 9 december 2014).  

  

Bijgevolg is het recht om gehoord te worden, als modaliteit van het verdedigingsrecht, ten volle van 

toepassing in dergelijk geval.  

  

Het is trouwens nodig om te onderlijnen dat het voornoemde arrest door de Raad van State (233.257 

van 15 december 2015) werd bevestigd, die niet heeft gemist te herhalen dat het recht om gehoord te 

worden en het verdedigingsrecht ten volle deel van het recht van de Europese Unie uitmaken.   

  

Het moet ook gepreciseerd worden dat dergelijke rechten op een werkelijke manier moet toepassen 

worden.  

  

In casu moet het vastgesteld dat de verzoeker niet gehoord werd door de verweerde partij.  

  

Immers heeft ze niets gekregen en bijgevolg kon de verzoekster verschillende informatie niet maken 

gelden.  

  

De verzoeker moet de kans krijgen om uitleg te geven over de omstandigheden.  

  

Er is bijgevolg een schending het hoorrecht en van de verdedigingsrechten.  

  

Dezelfde vaststellingen stellen ook vast een schending van het behoorlijk bestuur, in zijn tak van de 

zorgvuldigheidsplicht.  

  

Immers legt dit lastgenoemde principe op het bestuur om zijn handelingen met zorg te voorbereiden.  

  

In casu moeten we vaststellen dat het niet het geval is.  

  

Immers heeft het bestuur een beslissing genomen zonder een effectief gehoren aan de verzoeker 

gegeven heeft.  

De verzoeker kon niet op een nuttige manier horen worden.  

  



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

Bijgevolg werd de bestreden beslissing niet met zorg voorbereid en bijgevolg is het behoorlijk bestuur in 

zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht.  

  

Voorts vormen dezelfde elementen eveneens overtredingen van artikelen 62 van de wet van 15 

december 1980, en van artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 1991 over de motivatie van de 

administratieve handelingen.  

  

Immers leggen deze artikelen aan het bestuur op om zijn beslissingen adequaat te motiveren, zowel op 

factuel vlak en op juridisch vlak.  

  

In casu heeft de bestuursautoriteit niet met alle elementen rekening gehouden, het principe van 

zorgvuldigheid geschonden, en bijgevolg niet adequaat zowel gerechtelijk als feitelijk wordt 

gemotiveerd.  

  

Bijgevolg kan de motivatie niet adequaat zijn in de zin van de wet van 15 december 1980 en van de wet 

van 1991 over de motivatie van de administratieve handelingen, en de bestreden beslissing moet 

vernietigd worden.  

  

In wat, tweede tak, DVZ is van mening dat de verzoeker onderduikt is in de zin van artikel 29.2 van 

Dublin III Verordening.  

  

Terwijl het bestuur houdt rekening niet met alle de elementen van het dossier, heeft niet de handeling 

met zorg klaargemaakt en dat er bijgevolg een schending van het behoorlijk bestuur in zijn tak van de 

zorgvuldigheidsplicht is.  

  

Terwijl het bestuur heeft niet met redelijkheid gehandeld en dat er bijgevolg een schending van het 

behoorlijk bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht en van het redelijkheidsprincipe is  

  

Terwijl de bestreden beslissing niet afdoende en adequaat gemotiveerd is, er is bijgevolg een schending 

van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, en van artikel 62 van de wet van de 15 december 1980.  

  

Terwijl het bestuur heeft manifeste appreciatiefouten heeft gepleegd.  

  

Terwijl de bestreden beslissing niet afdoende en adequaat gemotiveerd is, er is bijgevolg een schending 

van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, en van artikel 62 van de wet van de 15 december 1980.  

  

Het moet eerst onderlijnen worden dat het behoorlijk bestuur principe, in zijn tak van de 

zorgvuldigheidsplicht, legt op het bestuur om met zorg zijn handelingen klaar te maken.  

  

Dat betekent dat het bestuur met alle de elementen van het dossier rekening moet houden.   

  

Dat bedoelt ook dat het bestuur naar de concrete feiten moet zoeken voor zijn handeling te nemen.  

  

De bestreden beslissing verwijst naar het artikel 29.2 van de Dublin III Regeling om te besluiten dat de 

verzoeker onderduikt is.  

  

Het bestuur verwijst naar het feit dat :   

  

- Politie zou een keer naar het adres van Mijnheer gaan zijn en heeft de verzoeker niet gevonden  

- De verzoeker zou niet gekend zijn in de buurt.  

  

Het bestuur verwijst naar het feit dat het verzoeker correcte informatie moet overmaken worden aan 

D.V.Z.  

  

Het bestuur besluit dat de verzoeker verdwenen is en dat het onmogelijk is voor het bestuur om zijn 

overdracht klaar te maken.  

Een dergelijke manier te werken mag alleen maar verbazen.  

  

Immers vervloeit het uit het dossier dat :  



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

- Mijnheer heeft de bijlage 26quater bestreden met de hulp van een advocaat   

- Mijnheer is naar DVZ gegaan in het kader van “Icam-coaching” of heeft geldige redenen gegeven  

 over zijn afwezigheid.  

- Hij heeft met de hulp van zijn advocaat zijn adressen meegedeeld aan het bestuur.  

  

Het is duidelijk, in die omstandigheden dat de verzoeker een vol medewerking gegeven heeft met het 

bestuur.  

  

In dergelijke omstandigheden moet het opgemerkt worden dat het bestuur zijn beslissing niet met zorg 

klaargemaakt heeft en heeft niet met alle de elementen van het dossier rekening gehouden heeft.  

  

Immers was het bestuur op den hoogte van de tussenkomst van een advocaat die regelmatig met het 

bestuur heeft gecommuniceerd.  

 

Waarom heeft het bestuur niet contact genomen met haar advocaat?   

  

Immers heeft ze regelmatige contacten gehad met het bestuur om over zijn situatie in te lichten.  

  

De advocaat van de verzoeker zou bijgevolg nuttige informaties kunnen overmaken over de 

omstandigheden van de verzoeker, en tonen dat hij niet verdwenen is.  

  

Het bestuur berooft zich van belangrijke informaties en heeft bijgevolg zijn handeling niet correct 

klaargemaakt heeft en er is bijgevolg een schending van het behoorlijk bestuur in zijn tak van de 

zorgvuldigheidsplicht.  

  

Aldus rekening houdend met de situatie zou het bestuur haar advocaat inlichten over de stand van het 

dossier, en over de verschillende beslissingen, maar DVZ heeft het niet gemaakt.  

  

DVZ heeft niet reageerde met redelijkheid en als een redelijk bestuur en DVZ heeft niet rekening 

gehouden met alle de elementen van het dossier.  

  

Bijgevolg is er een schending van de zorgvuldigheidsplicht als tak van het behoorlijk bestuur principe en 

moet de bestreden beslissing vernietigd worden.    

  

Er is ook een schending van het redelijkheidsprincipe.  

  

Voorts leidt deze schending tot een schending van artikel 62 van het wet van 15 december 1980 en van 

artikelen 1 tot 3 van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

  

Immers leggen deze artikelen op dat de bestuurshandelingen gemotiveerd worden en dat deze 

motivatie adequaat is op feitelijke en juridische vlak.  

  

In de mate waar de beslissing het behoorlijk bestuur, in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht schendt 

kan het niet adequaat gemotiveerd wordt.  

  

Bijgevolg worden de artikels 62 van het wet van 15 december 1980 en 1 tot 3 van 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geschonden  

  

In wat, derde tak, DVZ is van mening dat de verzoekster onderduikt is in de zin van artikel 29.2 van 

Dublin III Verordening.  

  

Terwijl D.V.Z. maakt een slechte lezing van het artikel 29.2 van de Dublin III Verordening en van de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

  

Dat er is een schending van deze bepalingen   

  

Terwijl het bestuur houdt niet met alle de elementen van het dossier en dat er bijgevolg een schending 

van het behoorlijk bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht is.  

 

Terwijl het bestuur heeft niet met redelijkheid gehandeld en dat er bijgevolg een schending van het 

behoorlijk bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht en van het redelijkheidsprincipe is  



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

Terwijl de bestreden beslissing niet afdoende en adequaat gemotiveerd is, er is bijgevolg een schending 

van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, en van artikel 62 van de wet van de 15 december 1980.  

  

Terwijl het bestuur heeft manifeste appreciatiefouten in de lezing van de documenten van het dossier 

heeft gepleegd.  

  

Meer verwijst het bestuur naar arrest Jawo van het Hof van Justitie (zaak C‑163/17 – arrest van 19 

maart 2019) die zou verwijzen naar de recht van lidstaten.  

  

Nochtans maakt het bestuur een slechte lezing van de verschillende bepalingen.  

  

Immers artikel 29.2 van de Dublin III Verordening voorziet dat:   

  

“2. Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van zes maanden, komt de 

verplichting voor de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, te 

vervallen, en gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht 

wegens gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal 

één jaar worden verlengd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt.”  

  

Aldus spreekt de wettelijke tekst van onderduiking en niet van risico van onderduiking, die twee totaal 

verschil begrippen zijn.  

  

Meer moet het ook vastgesteld worden dat het bestuur een gedeeltelijke lezing van het arrest Jawo van 

het Hof van Justicie.  

  

Aldus kunnen we lezen op het punt 56 :  

  

“In dat verband volgt uit de normale betekenis van het begrip „onderduiken”, dat in de meeste 

taalversies van artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-verordening wordt gebruikt en uitgaat van 

de wil van de betrokken persoon om te ontsnappen aan iemand of zich te onttrekken aan iets – in de 

onderhavige context: aan de bevoegde autoriteiten en dus aan zijn overdracht –, dat die bepaling in 

beginsel slechts toepasselijk is wanneer deze persoon zich opzettelijk onttrekt aan die autoriteiten. 

Artikel 9, lid 1, van de uitvoeringsverordening vermeldt overigens, als een van de mogelijke redenen 

voor uitstel van een overdracht, het feit dat „de asielzoeker zich aan de uitvoering van de overdracht 

heeft onttrokken”, wat het bestaan van een opzettelijk element veronderstelt”   

  

Een opzettelijk element is bijgevolg nodig.  

  

Het arrest gaat verder en het Hof beschouwt:   

  

“Om de doeltreffende werking van het Dublin-systeem en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan 

te waarborgen, dient derhalve te worden geoordeeld dat wanneer de overdracht van de betrokken 

persoon niet kan worden uitgevoerd omdat hij de hem toegekende woonplaats heeft verlaten zonder de 

bevoegde nationale autoriteiten van zijn afwezigheid op de hoogte te brengen, die autoriteiten het recht 

hebben ervan uit te gaan dat die persoon de bedoeling had om zich te onttrekken aan deze autoriteiten 

om zijn overdracht  te voorkomen, op voorwaarde evenwel dat deze persoon naar behoren werd 

ingelicht over de verplichtingen die dienaangaande op hem rusten.”  

  

Het geval die onderworpen werd aan het Hof gaat over het geval van een asielzoeker aan wie een 

toegekende woonplaats werd gegeven.  

  

Dat betekent dat hij onder de scoop van de overheden valt en van een deel van zijn vrijheid werd 

beroofd.  

  

In die geval is het Hof van mening dat de betrokkene onderduikt indien hij deze plaats verlaat, indien hij 

zijn adres niet geeft en op voorwaarde dat hij over zijn verplichtingen ingelicht werd.  

  

Het Hof gaat verder en beschouwt dat:  
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“64 Ingevolge artikel 5 van de opvangrichtlijn moeten de lidstaten echter informatie over die 

verplichtingen verstrekken aan verzoekers. Een verzoeker kan immers niet worden verweten de hem 

toegekende woonplaats te hebben verlaten zonder de bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte te 

hebben gebracht, en in voorkomend geval hun voorafgaandelijk om toestemming te hebben verzocht, 

wanneer deze verzoeker niet in kennis was gesteld van die verplichtingen. Het staat in casu aan de 

verwijzende rechter om na te gaan of verzoeker in het hoofdgeding daadwerkelijk werd geïnformeerd 

over die verplichtingen.  

  

65      Aangezien bovendien niet kan worden uitgesloten dat de verzoeker geldige redenen had om de 

bevoegde autoriteiten niet op de hoogte te brengen van zijn afwezigheid, dient hij de mogelijkheid te 

behouden om aan te tonen dat hij niet de bedoeling had zich aan die autoriteiten te onttrekken”  

  

Aldus is het Hof van mening dat enige verzoekers een geldige redenen kan hebben en hij of zij moet de 

mogelijkheid behouden om aan te tonen dat zijn bedoeling de onderduiking niet was.  

  

Het moet ook onderlijnend worden dat het Raad een recent arrest uitgesproken heeft op die kwestie 

(Arrest n°237 903 van 2 juli 2020).  

  

De raad maakte een analyse van een gelijkaardig beslissing aan de bestreden beslissing en maakte ook 

een analyse van het rechtspraak Jawo :  

  

“De verzoekende partijen kunnen worden gevolgd waar zij stellen dat het verlengen van de termijn voor 

overdracht een uitzondering betreft en dat hieruit volgt dat deze bepaling restrictief dient te worden 

geïnterpreteerd.  

  

Uit het arrest Jawo blijkt onder meer dat er een intentioneel element (het zich doelbewust onttrekken 

aan de overdrachtsprocedure) is vereist om te kunnen besluiten dat een vreemdeling onderduikt en dat 

dit intentioneel element wordt vermoed te bestaan indien de betrokken vreemdeling de hem toegekende 

woonplaats heeft verlaten zonder de bevoegde nationale autoriteiten van zijn afwezigheid op de hoogte 

te brengen terwijl hij geïnformeerd was over deze verplichting.  

  

In casu werd niet vastgesteld dat de verzoekende partijen hun woonplaats hebben verlaten, zodat het 

vermoeden waarvan sprake is in bovenvermeld arrest niet speelt.”  

  

De Raad gaat verder en beschouwt dat:  

  

“Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat uit het niet ondertekenen van de “verklaring vrijwillige 

terugkeer” niet in redelijkheid kan worden afgeleid dat de verzoekende partijen zich doelbewust hebben 

onttrokken aan de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat, zodat het duidelijk is dat het vereiste 

intentioneel element, in casu, niet is vervuld.   

  

Er blijkt zelfs niet dat de verzoekende partijen door hun handelen buiten het bereik blijven van de 

nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overdracht.   

  

De verwerende partij toont ook niet aan dat het loutere gegeven dat de verzoekende partijen de 

“verklaring vrijwillige terugkeer” niet hebben ondertekend, de overdracht naar de verantwoordelijke 

lidstaat materieel onmogelijk maakt, noch dat zulks praktische complicaties en organisatorische 

problemen voor de overdracht oplevert.”    

  

Aldus is de afwezigheid van vervulling van de “verklaring vrijwillige terugkeer” geen bewijs dat een 

asielzoeker onderduikt.  

  

Meer kan het niet afgeleiden worden dat deze afwezigheid onmogelijk een overdracht maakt.  

  

Het verwijzing naar artikel 1, § 2 van de wet van de 15 december 1980 is ook geoordeeld door het 

Raad, op basis van een analyse van het Arrest Jawo :  

“In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij vast dat de verordening nr. 604/2013 geen 

definitie omvat van het begrip “risico op onderduiken” en dat, conform deze verordening, in de nationale 

wetgeving van de lidstaten, objectieve criteria dienen te worden vastgesteld om het risico op 

onderduiken te bepalen.   
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Zij verwijst vervolgens naar artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet waarin deze objectieve criteria zijn 

vastgesteld en meer bepaald naar punten 3° en 4° van dit artikel. Artikel 2.n van de verordening nr. 

604/2013 definieert het “risico op onderduiken” als: “het in een individueel geval bestaan van redenen 

gebaseerd op objectieve, in wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een verzoeker of een 

onderdaan van een derde land of een staatloze op wie een overdrachtsprocedure van toepassing is, 

zou kunnen onderduiken.  

  

Het begrip “risico op onderduiken” is in de voormelde verordening enkel terug te vinden in artikel 28.2, 

onder het hoofdstuk “bewaring met het oog op de overdracht”.   

  

Bij wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 

12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen (hierna: de wet van 21 november 2017) werden de criteria voor het (significant) risico op 

onderduiken ingevoerd in de Vreemdelingenwet en meer bepaald in artikel 1, § 2 van deze wet.  

  

Uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 21 november 2017 (Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 

2548/001, p. 11 en 16-20) blijkt dat het begrip “risico op onderduiken” is verbonden aan een bewaring 

van de vreemdeling. Voordien was dit begrip enkel van toepassing op verwijderingsprocedures. Zo was 

het in het kader van een verwijderingsprocedure reeds mogelijk om een persoon in bewaring te houden 

wanneer er een risico op onderduiken was. Het begrip werd door de wet van 21 november 2017 

uitgebreid naar de asielprocedure. In de voorbereidende werkzaamheden wordt gesteld dat artikel 28 

van de verordening nr. 604/2013 het mogelijk maakt om de betrokkene in bewaring te houden, om de 

procedure voor de overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van het 

verzoek te garanderen, en dit onder de voorwaarden die nagenoeg identiek zijn aan de voorwaarden die 

worden voorzien door de richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 

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

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Er wordt geduid dat in dit 

kader de bewaring enkel kan worden gerechtvaardigd indien het risico op onderduiken significant is. Er 

wordt aangegeven dat § 2 van artikel 1 van de Vreemdelingenwet, de verschillende objectieve criteria 

opsomt die het mogelijk maken om een (significant) risico op onderduiken vast te stellen.  

  

Aldus moet worden besloten dat de bepalingen van artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet een 

verduidelijking vormen van het begrip “risico op onderduiken” zoals bedoeld in artikel 28.2 van de 

verordening nr. 604/2013, waarvan het bestaan moet worden vastgesteld bij het nemen van een 

beslissing tot bewaring met het oog op overdracht en dat de overheid moet toelaten om een 

risicoanalyse te maken van de kans dat de verzoeker om internationale bescherming “zal onderduiken”. 

Dit heeft geen uitstaans met het begrip “onderduikt”, zoals bedoeld in artikel 29.2 van de voormelde 

verordening. Het begrip “onderduikt” in artikel 29.2 wordt in het arrest Jawo van het Hof van Justitie 

duidelijk gedefinieerd als “ondergedoken is” (§53). De verwijzing naar artikel 1, § 2 van de 

Vreemdelingenwet is dan ook niet dienstig. De verwerende partij kan geen eigen invulling geven aan het 

begrip “onderduikt” van artikel 29.2 van de verordening nr. 604/2013 door te verwijzen naar de criteria 

die erop zijn gericht het bestaan vast te stellen van een “risico op” onderduiken zoals  bedoeld in artikel 

28.2 van dezelfde verordening, dat wordt aangewend om een verzoeker om internationale bescherming 

in bewaring te kunnen nemen.  

  

Het eerste onderdeel van het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissingen. Aangezien het middel in de aangegeven mate gegrond 

is, dienen de overige onderdelen van het middel niet verder te worden onderzocht.”  

  

Op basis van deze elementen moet het besloten worden dat DVZ maakte een slechte analyse van de 

verschillende wettelijke bepalingen, en een slechte analyse van het dossier van de verzoekende partij.  

  

Het Europese stelsel kan als volgende samenstellen, en de volgende voorwaarden zijn van toepassing 

om een verlenging van de overdrachtstermijn te besluiten:   

- Hij moet zijn nieuwe adres niet geven hebben en moest ingelicht worden over zijn verplichtingen.  

  

- Een opzettelijk element moet aangetoond worden.  

  

- De verzoeker moet geldige redenen mogen laten gelden.  
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In het geval van de verzoeker moet herhalen worden dat het bestuur naar een politie verslag verwijzen.  

  

Eerst is er geen element in het dossier die toont dat hij over zijn verplichten door de overheden ingelicht 

werden.  

  

Die feit is ernstiger dat hij de procedure van ICAM-coaching gevolgd heeft.  

  

Ten tweede moet het ook onderlijnen dat het bestuur verwijst naar een verslag van politie om zijn 

handeling te staven.  

  

Het gaat in feit over een mail van politie:  

 

(…)   

 

Deze elementen zijn erg laag en lacunaire.  

  

Immers is de voorwaardelijke wijs van gebruik door de politieagent en hij kan niet bevestigen dat de 

verzoeker niet op die plaats is.  

  

De andere elementen zijn ook niet genoeg om tot het besluit van D.V.Z. te komen.  

  

Immers :   

  

- We spreken van alleen maar één bezoek.  

- We weten niet hoeveel personen ondervraagt (sic) werden door de politieagenten.  

- We weten niet of de personen in dezelfde gebouw wonen of niet.      

- We weten niets over de tijd dat de agenten genomen hebben voor het onderzoek.  

  

Deze laste tijd zou erg kort zijn in de mate dat politieagenten gesproken hebben van te korte van 

personeel in andere mail.  

  

Wonen bij een adres betekent niet dat we honderd procent van de tijd daar moeten zijn en een 

wandeling is niet uitgesloten bijvoorbeeld.  

  

Die feit is ernstiger dat de naam van de verzoeker op het adres zich bevindt.  

  

Rekening houdend met alle die feiten is een dergelijk onderzoek totaal niet genoeg om de motivering 

van de het bestuur te staven rekening houdend met het rechtspraak van het Hof van Justitie en van het 

R.V.V.  

 

Meer moet het nog onderlijnend worden dat politie geen convocatie of andere proef van hun bezoeken 

gelaten hebben en de verzoeker werd ingelicht van de bezoeken.  

  

In dergelijke omstandigheden tonen deze twee bezoeken niet aan dat de verzoeker verdwenen is in de 

zin van de rechtspraak van de het Hof van Justitie en van het Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

  

Hij valt bijgevolg niet onder het vermoeden van het arrest Jawo.  

  

Er is een slechte interpretatie van het artikel 29 van de Dublin III Verordening en er is bijgevolg een 

schending van artikel 29 van Dublin III Verordening.  

  

De bestreden beslissing moet vernietigd en opgeschort worden.  

  

Meer moet het ook onderlijnen dat er geen analyse van de “geldige redenen” in de zin van de punt 65 

van het arrest Jawo.  

  

Indien DVZ van mening is dat de verzoeker onderduikt, die hier het geval niet is, moet het bestuur een 

analyse maken van de mogelijke geldige redenen.  

  

Het moet herhaald worden dat de verzoeker niet gehoord werd door D.V.Z. voor het nemen van de 

bestreden beslissing.  
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Meer was zijn advocaat niet gecontacteerd terwijl het bestuur op den hoogte van een tussenkomst.  

  

Deze analyse werd niet gemaakt en er is bijgevolg een schending van artikel 29 van de Dublin III 

Verordening.  

  

De bestreden beslissing werd niet correct klaargemaakt en er is bijgevolg een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht als tak van het behoorlijk bestuur principe.  

  

Voorts leidt deze schending tot een schending van artikel 62 van het wet van 15 december 1980 en van 

artikelen 1 tot 3 van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

  

Immers leggen deze artikelen op dat de bestuurshandelingen gemotiveerd worden en dat deze 

motivatie adequaat is op feitelijke en juridische vlak.  

  

In de mate waar de beslissing het behoorlijk bestuur, in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht schendt 

kan het niet adequaat gemotiveerd wordt.  

  

Bijgevolg worden de artikels 62 van het wet van 15 december 1980 en 1 tot 3 van 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geschonden  

  

Bijgevolg moet de bestreden beslissing vernietigd worden.   

  

In wat, vierde tak, DVZ houdt niet rekening van alle de elementen van het dossier.  

  

Terwijl het behoorlijk bestuur principe legt op de administratie om alle de elementen rekening te houden 

er is bijgevolg een schending van het behoorlijk bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht.  

  

Terwijl de bestreden beslissing niet afdoende en adequaat gemotiveerd is, er is bijgevolg een schending 

van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, en van artikel 62 van de wet van de 15 december 1980.  

  

Immers moet het herhaald worden dat de verzoeker de bijlage 26quater heeft bestreden en dat het 

procedure nog hangend is voor het R.V.V.  

  

Meer moet het nog onderlijnen dat de verzoeker alle de instructies van D.V.Z. heeft gerespecteerd en 

biedt zich tot alle convocaties van D.V.Z..   

  

Bijgevolg moet het bestuur rekening te houden met deze element.   

  

In zijn verzoekschrift tegen de bijlage 26quater heeft de verzoeker geëxposeerd zijn situatie en toont dat 

een overmaak naar Roemenië de verzoeker aan onmenselijke en vernederen behandelingen in de zin 

van artikel 3 EVRM en 4 van het handvest zou exponeren.  

  

Het verzoekschrift verwijst naar verschillende belangrijke bronnen.   

  

Deze elementen zijn van hoge belang in de beoordeling van haar dossier, en in het kader van een 

analyse van een risico van onderduiking en ook van de geldige redenen die worden geuit door het Hof 

van Justitie in het kader van het arrest Jawo.  

  

Het bestuur kan deze elementen niet ontkennen in de mate dat hij in de bestreden beslissing 

geschreven heeft.  

  

De verzoekster is op den hoogte van het feit dat een onderduiking een negatief invloed kan hebben op 

zijn beroep.  

  

Deze onderduiking zou leiden tot het feit dat ze niet op den hoogte van de convocatie zou zijn en niet op 

het resultaat van haar beroep.  

  

In dergelijke mate toont het aan dat hij geen wil van onderduiking heeft.  
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Het moet vaststellen worden dat het bestuur niet met alle de elementen van het dossier rekening 

gehouden heeft terwijl het bestuur met alle deze elementen rekening moet houden.  

  

Er is bijgevolg een schending van het behoorlijk bestuur in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht.   

  

De bestreden beslissing moet vernietigd worden.  

 

Voorts leidt deze schending tot een schending van artikel 62 van het wet van 15 december 1980 en van 

artikelen 1 tot 3 van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

  

Immers leggen deze artikelen op dat de bestuurshandelingen gemotiveerd worden en dat deze 

motivatie adequaat is op feitelijke en juridische vlak.  

  

In de mate waar de beslissing het behoorlijk bestuur, in zijn tak van de zorgvuldigheidsplicht schendt 

kan het niet adequaat gemotiveerd wordt.  

  

Bijgevolg worden de artikels 62 van het wet van 15 december 1980 en 1 tot 3 van 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geschonden  

  

Bijgevolg moet de bestreden beslissing vernietigd worden.”   

  

3.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verweerder hierop als volgt:  

 

“In een enig middel haalt verzoeker de schending aan van de artikelen 1 t/m 3 van de wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de 

zorgvuldigheidsplicht, van een manifeste beoordelingsfout, van de artikelen 62, 74/13 en 74/14 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 3 en 13 EVRM, van de artikelen 4 en 47 EU-Handvest, van het 

hoorrecht, van de rechten van verdediging en van de artikelen 7, 17, 18 en 29 van de Dublin III-

Verordening. 

 

Hij betoogt niet gehoord te zijn geweest vooraleer de bestreden beslissing genomen werd, waardoor hij 

geen kans gekregen heeft om uitleg te geven over de omstandigheden. Hij stelt dat de bestreden 

beslissing niet adequaat gemotiveerd is. Er zou niet met alle elementen rekening gehouden zijn. Hij stelt 

zijn adres te hebben doorgegeven aan het Bestuur met behulp van zijn advocaat. Hij stelt zich de vraag 

waarom het Bestuur gen contact genomen heeft met zijn advocaat die alle nuttige informatie had 

kunnen overmaken. Hij verwijt het Bestuur een gedeeltelijke lezing van het arrest Jawo van het Hof van 

Jusitie aangaande het begrip “onderduiken”. Hij vervolgt wel degelijk op het aangegeven adres te 

verblijven en stelt dat hij daar niet voltijds aanwezig moet zijn en het maken van een wandeling niet 

uitgesloten is. Zijn naam zou zich op het adres bevinden. De politie zou geen convocatie hebben 

achtergelaten noch een proef van hun bezoek om hem hiervan in te lichten. Hij stelt dat zijn advocaat 

evenmin ingelicht werd over die bezoeken. Hij besluit een beroep bij de Raad te hebben ingesteld tegen 

de bijlage 26quater. Hij stelt alle instructies van de DVZ dienaangaande te hebben nageleefd en zich bij 

alle convocaties te hebben aangeboden. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verwerende partij op dat de bestreden beslissing 

gebaseerd is op onder meer artikel 29.2 van de Dublin III-Verordening, dat luidt als volgt: 

 

Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van zes maanden, komt de verplichting 

voor de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, te vervallen, en 

gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht wegens 

gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal één jaar 

worden verlengd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt. 

 

Tevens bevat de bestreden beslissing een motivering in feite: 

 

Op 25.04.2022 deelde de betrokkene via zijn advocaat mee dat hij zou gaan verblijven te (…). 

 

De politie van de zone Zuid-Anderlecht verrichtte op 07.07.2022 om 10u50 een controle op het 

bovenvermelde adres in Anderlecht. De betrokkene werd bij deze controle niet aangetroffen. Uit de 

controle bleek er een handgeschreven naamplaatje met de naam ‘A. (…)’ te zijn. Na een 

buurtonderzoek bleek betrokkene niet gezien te zijn op het adres of gekend in de buurt. 
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Hieromtrent wensen we te benadrukken dat het aan de betrokkene toekomt om correcte informatie te 

verschaffen betreffende zijn verblijfplaats en het niet aan onze diensten toekomt uit te zoeken waar de 

betrokkene al dan niet effectief verblijft. 

 

Onze diensten zijn niet gehouden tot het leveren van het bewijs van de beweegredenen van de 

betrokkene inzake zijn verblijfplaats(en) en vinden hieromtrent steun in de uitspraak van het Hof van 

Justitie in de zaak C-163/17 (“Abubacarr Jawo tegen Bundesrepublik Deutschland”) van 19.03.2019 en 

meer bepaald in overweging 61 : “Gelet op de aanzienlijke moeilijkheden die de bevoegde autoriteiten 

kunnen ondervinden om het bewijs te leveren van de bedoelingen van de betrokken persoon, zou het 

vereiste dat zij een dergelijk bewijs moeten leveren de personen die om internationale bescherming 

verzoeken die niet wensen te worden overgedragen aan de lidstaat die volgens de Dublin III-

verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van hun verzoek, in staat stellen om zich aan de 

autoriteiten van de verzoekende lidstaat te onttrekken totdat de termijn van zes maanden is verstreken, 

waardoor de verantwoordelijkheid voor die behandeling op grond van artikel 29, lid 2, eerste zin, van die 

verordening overgaat op laatstgenoemde lidstaat”. 

 

De betrokkene maakte geen nieuwe verblijfplaats meer bekend en nam geen contact op met onze 

diensten. Hieruit dient te worden besloten dat de betrokkene buiten het bereik van onze diensten poogt 

te blijven en als ondergedoken dient te worden beschouwd. 

 

Gelet op het voorgaande dient de verantwoordelijke lidstaat conform artikel 29(2) van de Dublin III 

Verordening in kennis te worden gesteld dat de overdracht van de betrokkene dient te worden uitgesteld 

vanwege het verdwijnen van de betrokkene en te worden gevraagd de overdrachtstermijn te verlengen 

tot maximum 18 maanden.” 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit zijn uiteenzetting blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht bereikt is. 

 

Zoals het Hof van Justitie opmerkte in zijn arrest Jawo t./Duitsland (nr. C-163/17) van 19 maart 2019 

werd het begrip ontduiken door de Europese wetgever niet gedefinieerd. 

 

Evenwel probeerde het HvJ in dit arrest Jawo t./Duitsland (nr. C-163/17 het begrip ontduiken beter te 

begrijpen door te verwijzen naar het concept "risico op onderduiken”. In het arrest Jawo wordt 

overwogen wat volgt: 

“53 Aangaande de vraag onder welke omstandigheden ervan kan worden uitgegaan dat de verzoeker 

„ondergedoken is” in de zin van artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin IIIverordening, dient te 

worden vastgesteld dat de verordening hierover geen nadere toelichting verstrekt. 

(…) 

56 In dat verband volgt uit de normale betekenis van het begrip „onderduiken”, dat in de meeste 

taalversies van artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-verordening wordt gebruikt en uitgaat van 

de wil van de betrokken persoon om te ontsnappen aan iemand of zich te onttrekken aan iets – in de 

onderhavige context: aan de bevoegde autoriteiten en dus aan zijn overdracht –, dat die bepaling in 

beginsel slechts toepasselijk is wanneer deze persoon zich opzettelijk onttrekt aan die autoriteiten. 

Artikel 9, lid 1, van de uitvoeringsverordening vermeldt overigens, als een van de mogelijke redenen 

voor uitstel van een overdracht, het feit dat „de asielzoeker zich aan de uitvoering van de overdracht 

heeft onttrokken”, wat het bestaan van een opzettelijk element veronderstelt. Evenzo definieert artikel 2, 

onder n), van de Dublin IIIverordening het begrip „risico op onderduiken” door in verschillende 

taalversies, waaronder de Duitse, te verwijzen naar de vrees dat de betrokkene, door onder te duiken, 

„zich onttrekt” aan de overdrachtsprocedure. 

59 Gelet op deze doelstelling van een snelle behandeling wordt met de in artikel 29, lid 1 en lid 2, 

tweede zin, van de Dublin III-verordening bepaalde overdrachtstermijn beoogd ervoor te zorgen dat de 

betrokken persoon zo snel mogelijk daadwerkelijk wordt overgebracht naar de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van diens verzoek om internationale bescherming, en 

tegelijkertijd – gelet op de aan de overdracht verbonden praktische complicaties en organisatorische 

problemen – de beide betrokken lidstaten de nodige tijd te geven om overleg te plegen over de 

totstandbrenging van de overdracht, en meer in het bijzonder de verzoekende lidstaat in staat te stellen 
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de wijze waarop de overdracht zal plaatsvinden te regelen (zie in die zin arrest van 29 januari 2009, 

Petrosian, C 19/08, EU:C:2009:41, punt 40). 

(…) 

61 Gelet op de aanzienlijke moeilijkheden die de bevoegde autoriteiten kunnen ondervinden om het 

bewijs te leveren van de bedoelingen van de betrokken persoon, zou het vereiste dat zij een dergelijk 

bewijs moeten leveren de personen die om internationale bescherming verzoeken die niet wensen te 

worden overgedragen aan de lidstaat die volgens de Dublin III-verordening verantwoordelijk is voor de 

behandeling van hun verzoek, in staat stellen om zich aan de autoriteiten van de verzoekende lidstaat te 

onttrekken totdat de termijn van zes maanden is verstreken, waardoor de verantwoordelijkheid voor die 

behandeling op grond van artikel 29, lid 2, eerste zin, van die verordening overgaat op laatstgenoemde 

lidstaat.(..)” 

 

Artikel 2,n) van de Dublin III-verordening definieert het risico op onderduiken als volgt: 

 

„n) “risico op onderduiken”: het in een individueel geval bestaan van redenen gebaseerd op objectieve, 

in wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een verzoeker of een onderdaan van een derde 

land of een staatloze op wie een overdrachtsprocedure van toepassing is, zou kunnen onderduiken.” 

 

Het Hof van Justitie stelde ook al in het arrest Al Chodor t./Tsjechië (C-528/15) van 15 maart 2017, §28 

dat gezien de vermelde objectieve criteria tot bepaling van het bestaan van een risico op onderduiken 

niet zijn vastgesteld, het toekomt aan het nationale recht deze vast te leggen. Dit indachtig werd in de 

wet van 21 november 2017 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, artikel 1, §2 in de Vreemdelingenwet 

ingevoegd. Dit artikel definieert het risico op onderduiken als volgt: 

 

“de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

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

a) een overdrachtsmaatregel (…);” 

 

Verzoeker toont met zijn betoog het tegendeel niet aan. 

 

Hij blijft in gebreke aan te tonen welke niet gekende elementen hij had kunnen bijbrengen tijdens een 

voorafgaand verhoor, die een ander licht hadden kunnen werpen op de bestreden beslissing, waardoor 

de schending van het hoorrecht niet kan worden weerhouden. 

 

Hij toont verder niet met verwijzing naar een rechtsregel aan dat het Bestuur verplicht zou zijn om zijn 

raadsman te contacteren voor eventuele verder informatie over verzoeker indien die niet op het 

opgegeven adres kan worden aangetroffen. 

 

Hij toont evenmin met verwijzing naar een rechtsregel aan dat de politie verplicht zou zijn om bij elk 

bezoek een convocatie achter te laten, temeer daar het controlebezoek van de politie telkens 

onverwachts dient te gebeuren teneinde na te gaan of het opgegeven adres het werkelijke verblijfsadres 

is. Een convocatie door de politie zou dit verrassingseffect wegnemen. Verzoeker kan met zijn 

hypothetisch betoog van het maken van een wandeling niet wegnemen dat na een buurtonderzoek 

bleek dat hij niet gezien was op het opgegeven adres noch gekend te zijn in de buurt. 

 

Verzoeker brengt met zijn algemeen en theoretisch betoog geen elementen aan ter rechtvaardiging van 

zijn afwezigheid waardoor kan afgeleid worden dat hij ondergedoken was in de zin van artikel 29.2 van 

de Dublin-III- Verordening. 

 

Een schending van de door hem aangehaalde rechtsbeginselen wordt niet aannemelijk gemaakt 

 

Het enige middel is niet ernstig.” 

 

3.3. Beoordeling 

 

3.3.1. De verzoeker beroept zich onder meer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit 

beginsel van behoorlijk bestuur legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 

202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, 

nr. 154.954). Dit houdt onder meer in dat de overheid zorgvuldig te werk dient te gaan bij de 

voorbereiding van de beslissing en ervoor dient te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 
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dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 

maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 

 

De aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 29 

van de Dublin III-verordening, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen en waarvan de 

verzoeker eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 29.2 van de Dublin III-verordening luidt als volgt: 

 

“Indien de overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van zes maanden, komt de verplichting 

voor de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, te vervallen, en 

gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat. Indien de overdracht wegens 

gevangenzetting van de betrokkene niet kon worden uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal één jaar 

worden verlengd of tot maximaal 18 maanden indien de betrokkene onderduikt.”  

 

Uit deze bepaling blijkt dat de overdrachtstermijn enkel tot maximaal 18 maanden kan worden verlengd 

indien de betrokken vreemdeling onderduikt.  

 

Uit het arrest Jawo, waarnaar beide partijen verwijzen, blijkt dat de Dublin III-verordening de bepaling 

“onderduiken” niet definieert (punt 53); dat deze bepaling in beginsel slechts van toepassing is als de 

persoon zich opzettelijk onttrekt aan de autoriteiten (punt 56); dat de autoriteiten evenwel niet het bewijs 

moeten leveren dat de persoon werkelijk de bedoeling had zich te onttrekken teneinde zijn overdracht te 

voorkomen (punt 57); dat artikel 29, lid 2, het enkel in uitzonderlijke gevallen mogelijk maakt de termijn 

te verlengen (punt 60); dat in geval een vreemdeling de hem toegekende woonplaats heeft verlaten 

zonder de bevoegde nationale autoriteiten op de hoogte te brengen, de bedoeling om zich te onttrekken 

kan worden verondersteld, op voorwaarde evenwel dat deze persoon naar behoren werd ingelicht over 

de verplichtingen die dienaangaande op hem rusten (punt 62) en dat volgens artikel 7, lid 5, van de 

Opvangrichtlijn lidstaten van een verzoeker mogen verlangen dat deze zijn adres bekend maakt en 

adreswijzigingen onverwijld aan de autoriteiten doorgeeft (punt 63).  

 

Het verlengen van de termijn voor overdracht betreft een uitzondering en hieruit volgt dat de 

desbetreffende bepaling restrictief dient te worden geïnterpreteerd.  

 

Zoals de verzoeker pertinent opmerkt, blijkt uit het arrest Jawo onder meer dat er een intentioneel 

element (het zich doelbewust onttrekken aan de overdrachtsprocedure) is vereist om te kunnen 

besluiten dat een vreemdeling onderduikt, zij het dat dit intentioneel element wordt vermoed aanwezig te 

zijn indien de betrokken vreemdeling de hem toegekende woonplaats heeft verlaten zonder de 

bevoegde nationale autoriteiten van zijn afwezigheid op de hoogte te brengen terwijl hij geïnformeerd 

was over deze verplichting.  

 

In de bestreden beslissing wordt omtrent het onderduiken gemotiveerd als volgt: 

 

“De betrokkene was op 01.03.2022 het voorwerp van een beslissing van weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Hij kreeg op 08.03.2022 rechtstreeks kennis 

van deze beslissing.  

 

De betrokkene diende op 30.03.2022 een verzoek tot vernietiging van de beslissing van weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) d.d. 01.03.2022 in. In het 

verzoekschrift wordt gemeld dat de betrokkene verblijft te ‘(…), 3970 Leopoldsburg” te weten het adres 

van het opvangcentrum van Leopoldsburg en wat de beroepsprocedure betreft woonplaats kiest te '(…)’ 

te weten het adres van het kabinet van zijn advocaat.  

 

Verordening 604/2013 voorziet de criteria en mechanismen ter bepaling van de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming teneinde de 

daadwerkelijke toegang tot de procedures voor het verlenen van internationale bescherming te 

waarborgen en de doelstelling om verzoeken om internationale bescherming snel te behandelen niet te 

ondermijnen (overweging 5). Na vaststelling van de verantwoordelijkheid is het zaak de betrokken 

verzoeker zo snel mogelijk over te dragen aan de verantwoordelijke lidstaat zodat hij/zij zo snel mogelijk 

toegang krijgt tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en een behandeling op 

de mérites van het verzoek kan volgen. Overweging 24 van Verordening 604/2013 stelt dat een 

vrijwillige overdracht dient te worden bevorderd door onder meer het verstrekken van passende 
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informatie. Sinds begin 2022 worden verzoekers, die het voorwerp zijn van een overdrachtsbeslissing 

('bijlage 26quater’) uitgenodigd voor opvolgingsgesprekken met een ICAM-coach die plaatsvinden te 

Brussel. Het doel van deze ‘aanklampende’ aanpak is contact te houden met de verzoeker en hem/haar 

te bewegen tot een vrijwillige overdracht in de zin van overweging 24 van Verordening 604/2013. De 

betrokkene had op 20.04.2022 te Arendonck een eerste opvolgingsgesprek met een ICAM-coach. 

Daarbij gaf hij aan dat hij niet wil terugkeren naar Roemenië en het opvangcentrum weigert te verlaten.  

 

Op 25.04.2022 deelde de betrokkene via zijn advocaat mee dat hij zou gaan verblijven te (…).  

 

De politie van de zone Zuid-Anderlecht verrichtte op 07.07.2022 om 10u50 een controle op het 

bovenvermelde adres in Anderlecht. De betrokkene werd bij deze controle niet aangetroffen. Uit de 

controle bleek er een handgeschreven naamplaatje met de naam ‘A. (…)’ te zijn. Na een 

buurtonderzoek bleek betrokkene niet gezien te zijn op het adres of gekend in de buurt.  

 

Hieromtrent wensen we te benadrukken dat het aan de betrokkene toekomt om correcte informatie te 

verschaffen betreffende zijn verblijfplaats en het niet aan onze diensten toekomt uit te zoeken waar de 

betrokkene al dan niet effectief verblijft.  

 

Onze diensten zijn niet gehouden tot het leveren van het bewijs van de beweegredenen van de 

betrokkene inzake zijn verblijfplaats(en) en vinden hieromtrent steun in de uitspraak van het Hof van 

Justitie in de zaak C163/17 (‘Abubacarr Jawo tegen Bundesrepublik Deutschland”) van 19.03.2019 en 

meer bepaald in overweging 61 : “Gelet op de aanzienlijke moeilijkheden die de bevoegde autoriteiten 

kunnen ondervinden om het bewijs te leveren van de bedoelingen van de betrokken persoon, zou het 

vereiste dat zij een dergelijk bewijs moeten leveren de personen die om internationale bescherming 

verzoeken die niet wensen te worden overgedragen aan de lidstaat die volgens de Dublin lll-verordening 

verantwoordelijk is voor de behandeling van hun verzoek, in staat stellen om zich aan de autoriteiten 

van de verzoekende lidstaat te onttrekken totdat de termijn van zes maanden is verstreken, waardoor de 

verantwoordelijkheid voor die behandeling op grond van artikel 29, lid 2, eerste zin, van die verordening 

overgaat op laatstgenoemde lidstaat".  

 

De betrokkene maakte geen nieuwe verblijfplaats meer bekend en nam geen contact op met onze 

diensten. Hieruit dient te worden besloten dat de betrokkene buiten het bereik van onze diensten poogt 

te blijven en als ondergedoken dient te worden beschouwd.” 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat op het ogenblik dat de thans bestreden beslissing werd genomen op 

1 augustus 2022 er niet langer sprake was van “de [haar] toegekende woonplaats” waarvan melding 

wordt gemaakt in paragraaf 70 van het arrest Jawo. Het wordt immers in de bestreden beslissing 

bevestigd dat de verzoeker, na het verlaten van het opvangcentrum, door middel van een schrijven van 

zijn advocaat van 25 april 2022 zijn nieuw adres C. te Anderlecht aan de verweerder heeft kenbaar 

gemaakt. Het vermoeden dat de verzoeker zich doelbewust heeft onttrokken aan de 

overdrachtsprocedure speelt aldus niet, minstens wordt het tegendeel in onderhavige zaak niet 

aangetoond.  

 

Hoewel het niet vereist is dat de verweerder een bewijs levert van de bedoelingen van de persoon en 

aldus in het arrest Jawo gewezen wordt op het weerlegbaar vermoeden van onderduiken “wanneer die 

overdracht niet kan worden uitgevoerd omdat de verzoeker de hem toegekende woonplaats heeft 

verlaten zonder de bevoegde nationale autoriteiten van zijn afwezigheid op de hoogte te brengen, op 

voorwaarde dat hij werd geïnformeerd over zijn desbetreffende verplichtingen”, kan de Raad enkel 

vaststellen dat uit het arrest Jawo blijkt dat de term “onderduiken” dient te worden uitgelegd als het er 

doelbewust voor zorgen dat men buiten het bereik blijft van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering van de overdracht, teneinde de overdracht te voorkomen. 

 

De verweerder meent in casu dat er sprake is van onderduiken daar de verzoeker een adres 

meedeelde, maar hij tijdens een politiecontrole op 7 juli 2022 om 10.50 uur er niet kon worden 

aangetroffen. De verweerder erkent evenwel tegelijkertijd dat verzoekers naam wel handgeschreven op 

een naamplaatje staat, doch tijdens de politiecontrole zou een buurtonderzoek zijn uitgevoerd waaruit 

zou zijn gebleken dat de verzoeker niet op het adres werd gezien of gekend was in de buurt. De 

verweerder merkt op dat de verzoeker verder geen nieuwe verblijfplaats meer bekend heeft gemaakt, 

waarna wordt aangegeven dat het aan de verzoeker toekomt om correcte informatie te verschaffen 

omtrent zijn effectieve verblijfsplaats en dat het niet aan de verweerder toekomt om uit te zoeken waar 

de verzoeker effectief verblijft. 
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De verzoeker betoogt dat de verweerder een onzorgvuldig onderzoek voerde en dat er niet met alle 

elementen van de zaak afdoende rekening werd gehouden. Hij benadrukt dat hij via zijn raadsman zijn 

adres op 25 april 2022 effectief heeft gecommuniceerd aan de verweerder en dat hij op die manier 

volledig heeft meegewerkt met het bestuur. De verzoeker betoogt dat uit punt 56 van het arrest Jawo 

blijkt dat onderduiken een opzettelijk element vereist. De verzoeker voert verder aan dat er slechts 

sprake is van één politiebezoek, dat er niet geweten is hoeveel personen door de politieagenten werden 

ondervraagd, dat het onduidelijk is of deze personen in hetzelfde gebouw wonen of niet en dat er niets 

geweten is over de tijdsduur die de agenten hebben genomen voor dit onderzoek. De verzoeker 

benadrukt dat het niet is omdat men woont op een bepaald adres dat men er ook 100% van zijn tijd 

dient door te brengen. De verzoeker betoogt verder dat er ook geen convocatie door de politiediensten 

werd achtergelaten. De verzoeker besluit dan ook dat hij niet onder het vermoeden van onderduiken uit 

het arrest Jawo valt.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verweerder de politie van de politiezone 

Zuid/Anderlecht om een woonstcontrole op het door de verzoeker gemelde adres C. te Anderlecht heeft 

verzocht. Er werd hiervoor, blijkens het administratief dossier, ter attentie van de politiezone 

“ZUID/Anderlecht” een invuldocument met datum van 17 juni 2022 overgemaakt met de volgende 

vermelding: “Indien de genaamde A.A. geboren op […], die de Afghaanse nationaliteit heeft niet kon 

worden weerhouden na meerdere controles op het verblijfadres, kan u dan volgende elementen 

communiceren aan het Bureau Sefor: Data en uren van de gedane controles met aanduiding van 

vaststellingen (gelieve meerdere controles te doen)”.  

 

Uit het e-mailbericht van de heer R.S., eerste inspecteur van de politiezone Zuid, dat zich in het 

administratief dossier bevindt, blijkt, en zo wordt tevens in de bestreden beslissing gesteld, dat de 

verzoeker op 7 juli 2022 om 10.50 uur niet werd aangetroffen op het adres C. te Anderlecht, dat er wel 

een handgeschreven naamplaatje met de naam van de verzoeker bleek te zijn, maar dat uit een 

buurtonderzoek niet blijkt dat de verzoeker op het adres gezien is of gekend is in de buurt.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verweerder echter zelf uitdrukkelijk heeft gevraagd om meerdere 

controles op het verblijfsadres te doen. Er zijn dienaangaande ook meerdere invullijnen op het formulier 

voorzien. Met de verzoeker moet de Raad vaststellen dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat de politie is overgegaan tot meer dan één enkele 

woonstcontrole en dat evenmin blijkt dat er door de politie in de brievenbus van de verzoeker een 

bericht werd achtergelaten met een eventueel verzoek om zich te melden bij thuiskomst.  

 

De Raad herhaalt dat het begrip “onderduiken” - zoals blijkt uit het arrest Jawo - in die zin moet verstaan 

worden dat de persoon zich opzettelijk onttrekt aan de autoriteiten.  

 

In deze omstandigheden kon de verweerder niet in redelijkheid oordelen dat de verzoeker door zijn 

handelen buiten het bereik blijft van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

van de overdracht of deze materieel onmogelijk maakt. Immers heeft de verzoeker via zijn raadsman op 

25 april 2022 zijn nieuw adres aan de verweerder meegedeeld. Het wordt thans niet betwist dat de 

verzoeker tijdens een éénmalige politiecontrole op 7 juli 2022 om 10.50 uur niet op het opgegeven adres 

kon worden aangetroffen. Evenwel stond zijn naam wel op het naamplaatje op het betrokken adres 

vermeld, en blijkt niet dat er voor de verzoeker een bericht werd achtergelaten. Zoals de verzoeker 

terecht stelt, kan van hem niet worden verwacht dat hij 24/24 uur ter plekke blijft gedurende meerdere 

maanden aan een stuk. Verder bevindt zich in het administratief dossier geen enkel concreet element 

dat toelaat vast te stellen welke en hoeveel buren precies werden ondervraagd, zodat de relevantie van 

dit ‘buurtonderzoek’ niet vast staat. Het administratief dossier bevat omtrent de politiecontrole van 7 juli 

2022 enkel de volgende e-mailberichten: 

 

“De : R.(…) S.(…) (ZPZ Midi-Zuid) <S.(…).R.(…)@police.belgium.eu> 

Envoyé : jeudi 7 juillet 2022 14:02 

À : D.(…) N.(…) (ZPZ Midi-Zuid) <N.(…).D.(…)@police.belgium.eu> 

Objet : Demande SEFOR-A. A. 

 

Ce 07/07/2022, en compagnie de l'Inp H., nous nous sommes rendus 20 Avenue C(…) à 1070 

Anderlecht afin d'effectuer l'enquête concernant le nommé A. A. ce à la demande de SEFOR. 

Sur place à 10.50 heures, nous constatons une étiquette avec écrit à main levée le nom de A. 

Suite enquête auprès du voisinage, personne n'a aperçu le précité à l'adresse et ne connaissent pas A. 

A.. 
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Suite à cette enquête nous vous transmettons le présent mail afin d'en aviser les instances 

compétentes. 

 

Bien à vous. 

1er Inp R. S. 

CPO-PTP/N1 

ZP Midi (5341) 

D1-Anderlecht” 

 

En: 

 

“Van: D.(…) N.(…) (ZPZ Midi-Zuid) <N.(…).D.(…)@police.belgium.eu> 

Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 07:47 

Aan: ZPZ.Midi-Zuid.D1 <ZPZ.Midi-Zuid.D1@police.belgium.eu>; ZPZ.Midi-Zuid.Prox <ZPZ.Midi-

Zuid.Prox@police.belgium.eu> 

Onderwerp: TR: Demande SEFOR-A. A. 

 

Bonjour , au vu du résultat de l'enquête faite sur place , l'intéressé ne serait plus à cette adresse . 

BàV N.(…)”  

 

Het bericht dat de verzoeker blijkens het buurtonderzoek niet meer op het adres is, betreft inderdaad 

een bericht in de voorwaardelijke wijs: de verzoeker zou niet meer op het adres zijn. Het gaat dan ook 

geenszins om een objectieve vaststelling van de politie dat de verzoeker niet verblijft op het door hem 

opgegeven adres. Verder bevat het administratief dossier nog een aantal berichten waaruit blijkt dat 

andere Sefor-controles niet kunnen plaatsvinden vanwege een personeelstekort bij de politiediensten.  

 

In deze omstandigheden, en gelet op het feit dat het de verzoeker bij vertrek uit het opvangcentrum wel 

degelijk spontaan melding heeft gemaakt van zijn nieuw verblijfsadres, kan de verzoeker worden 

gevolgd in zijn kritiek dat het niet is aangetoond dat hij zich probeert te onttrekken aan de asieldiensten. 

De verweerder heeft geen voldoende zorgvuldig onderzoek gevoerd waar deze zich baseert op één 

enkele politiecontrole op het door de verzoeker opgegeven adres, zonder dat door de politie een bericht 

voor de verzoeker werd achtergelaten. Daarnaast kan de verzoeker met betrekking tot het gevoerde 

buurtonderzoek ook worden gevolgd dat het niet geweten is hoeveel personen door de politieagenten 

werden ondervraagd en dat of deze personen al dan niet in hetzelfde gebouw wonen. Eerste politie-

inspecteur R.S. schrijft in zijn e-mailbericht van 7 juli 2022 louter “Suite enquête auprès du voisinage, 

personne n’a aperçu le précité à l’adresse et ne connaissent pas A. A. (…)”. Hieruit kan inderdaad niet 

precies worden afgeleid hoeveel personen werden bevraagd en waar zij dan precies wonen, zodat er 

door de de politie geen concrete gegevens werden verschaft die toelaten op objectieve wijze vast te 

stellen dat de verzoeker niet op het adres verblijft.   

 

Het is in het licht van het voorgaande dan ook onzorgvuldig van de verweerder om - na te hebben 

vastgesteld dat de naam van de verzoeker op de deurbel wordt vermeld op het door hem kenbaar 

gemaakte adres en na slechts één negatieve woonstcontrole waarbij er geen bericht werd achtergelaten 

- in de bestreden beslissing te stellen dat de verzoeker buiten het bereik van de diensten poogt te 

blijven. Dit geldt des te meer nu blijkens het invulformulier van 17 juni 2022 de verweerder zelf 

uitdrukkelijk belang hecht aan meerdere controles.  

 

Er wordt door de verweerder derhalve op onzorgvuldige wijze besloten om de overdrachtstermijn tot 

maximaal 18 maanden te verlengen wegens het verdwijnen (onderduiken) van de verzoeker.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 29.2 van de Dublin III-verordening 

wordt aangetoond.  

 

3.3.2. Het verweer in de nota met opmerkingen doet geen afbreuk aan het voorgaande. 

 

In de nota met opmerkingen stelt de verweerder dat terecht kon worden geconcludeerd dat de termijn 

kon worden verlengd wegens het verdwijnen van de verzoeker. Hij citeert uit het arrest Jawo en wijst 

erop dat het Hof in punt 56 de notie “onderduiken” heeft geprobeerd beter te beschrijven door te 

verwijzen naar het begrip “risico op onderduiken”. Vervolgens gaat de verweerder door op artikel 2, n), 

van de Dublin III-verordening en het arrest Al Chodor van 15 maart 2017 van het Hof van Justitie waarin 
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wordt gesteld dat de objectieve criteria door de nationale rechter moeten worden voorzien. De 

verweerder gaat vervolgens uitgebreid door op artikel 1, § 2, van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad wijst erop dat het Hof van Justitie in het arrest Jawo in punt 56 louter heeft gesteld dat: 

 

“In dat verband volgt uit de normale betekenis van het begrip „onderduiken”, dat in de meeste  

taalversies van artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-verordening wordt gebruikt en uitgaat van 

de wil van de betrokken persoon om te ontsnappen aan iemand of zich te onttrekken aan iets – in de 

onderhavige context: aan de bevoegde autoriteiten en dus aan zijn overdracht –, dat die bepaling in 

beginsel slechts toepasselijk is wanneer deze persoon zich opzettelijk onttrekt aan die autoriteiten. 

Artikel 9, lid 1, van de uitvoeringsverordening vermeldt overigens, als een van de mogelijke redenen 

voor uitstel van een overdracht, het feit dat „de asielzoeker zich aan de uitvoering van de overdracht 

heeft onttrokken”, wat het bestaan van een opzettelijk element veronderstelt. Evenzo definieert artikel 2, 

onder n), van de Dublin III-verordening het begrip „risico op onderduiken” door in verschillende 

taalversies, waaronder de Duitse, te verwijzen naar de vrees dat de betrokkene, door onder te duiken, 

„zich onttrekt” aan de overdrachtsprocedure.” 

 

Bijgevolg duidt het Hof van Justitie in deze paragraaf louter op het intentioneel element van zich 

“opzettelijk onttrekken aan” de autoriteiten. Het Hof van Justitie heeft verder geenszins gesteld dat de  

term “onderduikt”, zoals gebruikt in artikel 29, lid 2, van de Dublin III-verordening, zou moeten ingevuld  

worden als de wijze waarop de Terugkeerrichtlijn en het Terugkeerhandboek de term “risico op  

onderduiken” definiëren. De term “risico op onderduiken”, zoals gedefinieerd in artikel 2, n), van de 

Dublin III-verordening, komt overigens verder enkel nog voor in artikel 28 van de Dublin III-verordening 

dat  specifiek betrekking heeft op de gevallen waarin de lidstaten de betrokken persoon in bewaring 

mogen houden om overdrachtsprocedures overeenkomstig deze verordening veilig te stellen wanneer 

er een significant risico op onderduiken van een persoon bestaat. De Raad herhaalt hetgeen hij  in zijn 

arrest nr. 237 903 in verenigde kamers van 2 juli 2020 heeft gesteld: 

 

“Aldus moet worden besloten dat de bepalingen van artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet een  

verduidelijking vormen van het begrip “risico op onderduiken” zoals bedoeld in artikel 28.2 van de  

verordening nr. 604/2013, waarvan het bestaan moet worden vastgesteld bij het nemen van een 

beslissing tot bewaring met het oog op overdracht en dat de overheid moet toelaten om een 

risicoanalyse te maken van de kans dat de verzoeker om internationale bescherming “zal onderduiken”. 

Dit heeft geen uitstaans met het begrip “onderduikt”, zoals bedoeld in artikel 29.2 van de voormelde 

verordening. Het begrip “onderduikt” in artikel 29.2 wordt in het arrest Jawo van het Hof van Justitie 

duidelijk gedefinieerd als “ondergedoken is” (§53). De verwijzing naar artikel 1, § 2 van de 

Vreemdelingenwet is dan ook niet dienstig. De verwerende partij kan geen eigen invulling geven aan het 

begrip “onderduikt” van artikel 29.2 van de verordening nr. 604/2013 door te verwijzen naar de criteria 

die erop zijn gericht het bestaan vast te stellen van een “risico op” onderduiken zoals bedoeld in artikel 

28.2 van dezelfde verordening, dat wordt aangewend om een verzoeker om internationale bescherming 

in bewaring te kunnen nemen.”  

 

Waar de verweerder in de nota met opmerkingen nog opwerpt dat er geen rechtsregel is die de politie 

zou verplichten om bij elk bezoek een convocatie achter te laten, en dat dit des te meer geldt daar het 

controlebezoek van de politie telkens onverwachts dient te gebeuren teneinde na te gaan of het 

opgegeven adres het werkelijke verblijfsadres is, wordt erop gewezen dit geen afbreuk doet aan de 

vaststelling dat in casu op basis van een onzorgvuldige feitenvinding werd besloten dat de verzoeker is 

ondergedoken. Aangezien het vermoeden van onderduiken in casu niet speelt, kwam het de verweerder 

toe om op zorgvuldige wijze aan te tonen dat de verzoeker zich probeert te onttrekken aan de 

autoriteiten om zijn overdracht te voorkomen. Op grond van één enkele punctuele politiecontrole op het 

door de verzoeker opgegeven adres, kan hiertoe niet redelijkerwijze worden besloten.  

 

Waar de verweerder in de nota nogmaals benadrukt dat uit een buurtonderzoek bleek dat de verzoeker 

niet gezien was op het opgegeven adres, noch gekend bleek te zijn in de buurt, weze het herhaald dat 

de verzoeker kan worden gevolgd dat het niet geweten is hoeveel personen door de politieagenten 

werden ondervraagd en dat we niet weten of deze personen in hetzelfde gebouw wonen of niet. De 

verzoeker heeft overigens aangegeven dat hij er nog maar een paar maanden woonde, waardoor het 

niet onmogelijk is dat de buren hem niet kennen of hem niet hebben gezien. De politiediensten hebben 

voorts enkel in de voorwaardelijke wijs te kennen gegeven dat de verzoeker, gelet op het resultaat van 

het onderzoek ter plaatse, niet meer op het adres “zou” verblijven. Er ligt dus geen objectieve 

vaststelling voor van de politie dat de verzoeker niet verblijft op het door hem opgegeven adres. 
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Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Nu de eventuele gegrondheid van de overige middelonderdelen niet tot een ruimere nietigverklaring kan 

leiden, bestaat geen noodzaak tot verdere bespreking hiervan. 

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 1 augustus 2022 houdende de verlenging van de overdrachtstermijn van de 

Dublintransfer wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


