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 nr. 283 785 van 24 januari 2023 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS 

Eugène Plaskysquare 92-94/2 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 oktober 2022 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 26 augustus 2022 houdende de 

betekening 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 24 november 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 

december 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.  

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. DESENFANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat Ö. SOZEN, die loco advocaat H. CILINGIR verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 september 2021 dient verzoeker een verzoek tot internationale bescherming in bij de Roemeense 

autoriteiten. Op 28 oktober 2021 dient verzoeker opnieuw een verzoek tot internationale bescherming in 

bij de Oostenrijkse autoriteiten. Vervolgens dient verzoeker op 20 januari 2022 een verzoek tot 

internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Op 2 maart 2022 is een persoonlijk onderhoud met verzoeker afgenomen.  

 

Op 28 maart 2022 stemt Roemenië in met de terugnameverzoek.  
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Op 9 mei 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing tot 

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

beslissing stelt verzoekster een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad), gekend onder het rolnummer 276 236. 

 

Op 26 augustus 2022 neemt de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot verlenging van de 

overdrachtstermijn van de Dublintransfer. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“Overwegende dat de persoon die verklaart te heten N. A. B. geboren te Dosaraka, op X en van 

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

overdrachtstermijn in het kader van de Dublïnprocedure dd. 26.08.2022 

 

Overwegende dat op 28.03.2022 een akkoord werd bekomen van lidstaat Roemenië op grond van 

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

juni 2013 (hierna Dublin III Verordening). 

 

Overwegende dat artikel 29.1 van de Dublin III Verordening 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 III 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 III 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. 

 

Overwegende dat betrokkene op 18.05.2022 een beslissing ‘bijlage 26quater’ werd betekend waarbij 

geoordeeld werd dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek om 

internationale bescherming. 

 

Overwegende dat op 26.08.2022 werd beslist de overdrachtstermijn te verlengen op basis van artikel 

29.2 van de Dublin III Verordening omdat: 

 

De betrokkene was op 09.05.2022 het voorwerp van een beslissing van weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Deze beslissing werd op 18.05.2022 aan de 

betrokkene per aangetekende zending betekend op de gekozen woonplaats. 

 

De betrokkene diende op 08.06.2022 een verzoek tot vernietiging van de beslissing van weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) d.d. 22.11.2021 in. In het 

verzoekschrift wordt gemeld dat de betrokkene verblijft te “(…) 6700 Arlon" en wat de beroepsprocedure 

betreft woonplaats kiest te “1030 Brussel - Eugène Plaskysquare 92-94/2“ te weten het adres van het 

kabinet van zijn advocaat. 

 

Op 19.07.2022 gaf de betrokkene via zijn advocaat te kennen dat hij zou gaan verblijven te (…) 1800 

Vilvoorde. De politie van de zone Machelen-Vilvoorde verrichtte op 31.07.2022 en op 01.08.2022 om 

13u55 en om 15u50 controles op het bovenvermelde adres te Vilvoorde. De betrokkene werd bij deze 

controles niet aangetroffen. Een op 02.08.2022 verricht buurtonderzoek wees uit dat de buren verklaren 

de betrokkene niet te hebben gezien. 

 

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 
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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 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 lil 

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 18 maanden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van het begrip ‘onderduiken’ en de formele 

motiveringsplicht.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Eerste middel : het begrip lekkage en de formele motiveringsplicht 

 

Verweerder baseert zijn besluit tot verlenging op artikel 29, lid 2, van de Dublin III-verordening. 

 

Deze bepaling biedt echter slechts twee mogelijkheden om de termijn te verlengen: 

 

- gevangenisstraf, die in dit geval niet van toepassing is, en 

- daarentegen "lekkage", een begrip waarop verweerster zich beroept. 

 

De verlenging van de overdrachtsperiode is dus een uitzondering. Artikel 29, lid 2, van de Dublin III-

verordening moet restrictief worden uitgelegd. 

 

Verzoekster is van mening dat aan dit begrip "lekkage" in specie niet is voldaan. 

 

Allereerst zij opgemerkt dat dit begrip "vlucht" niet wordt gedefinieerd in de Dublin III-verordening. De 

Nederlandse versie van de Dublin-verordening laat echter weinig ruimte voor interpretatie, aangezien er 

sprake is van "een risico op onderduiken". Onderduiken" betekent echter "verbergen", een begrip 

waaruit duidelijk de bedoeling van de aanvrager blijkt. 

 

In zijn arrest Jawo van 19 maart 2019 heeft het HvJEU (C.J.U.E., 19 maart 2019, Jawo, C-163/17, 

ECLI:EU:C:2019:218) zich kunnen uitspreken over de uitlegging die aan dit begrip "lekkage" moet 

worden gegeven. Het regelt dit: 

 

« Par sa première question, (…), la juridiction de renvoi demande, (…), si l’article 29, paragraphe 2, 

seconde phrase, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, afin qu’il puisse être 

considéré que la personne concernée a pris la fuite, au sens de cette disposition, il est nécessaire que 

celle-ci se soit soustraite délibérément aux autorités compétentes, dans le but de faire échec à son 

transfert, ou si, au contraire, il est suffisant, à cet égard, que cette personne ait quitté le lieu de 

résidence qui lui a été attribué, sans que ces autorités aient été informées de son absence, de telle 

sorte que ce transfert ne puisse être mis à exécution. 

 

En ce qui concerne la première partie de cette première question, il convient de relever que les 

dispositions de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement Dublin III 
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prévoient, à l’expiration du délai impératif de six mois, un transfert de plein droit de la responsabilité de 

l’examen d’une demande de protection internationale à l’État membre requérant, sauf si ce délai a été 

exceptionnellement porté à un an au maximum en raison de l’impossibilité de procéder au transfert de 

l’intéressé du fait de son emprisonnement ou à dix-huit mois au maximum s’il prend la fuite, auxquels 

cas le transfert de la responsabilité de l’examen de sa demande est effectué à l’expiration du délai ainsi 

fixé. 

 

S’agissant du point de savoir dans quelles conditions il peut être considéré que le demandeur « prend la 

fuite », au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, il convient de 

constater que ce règlement ne contient pas de précisions à ce sujet. 

 

En effet, le règlement Dublin III ne contient pas de définition de la notion de « fuite » et aucune de ses 

dispositions ne spécifie expressément si cette notion suppose que l’intéressé ait eu l’intention de se 

soustraire à l’emprise des autorités afin de faire échec à son transfert. 

 

Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’exigence d’une application 

uniforme du droit de l’Union que, dans la mesure où une disposition de celui-ci ne renvoie pas au droit 

des États membres en ce qui concerne une notion particulière, cette dernière doit trouver, dans toute 

l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non 

seulement des termes de la disposition concernée, mais également de son contexte et de l’objectif 

poursuivi par la réglementation dont cette disposition fait partie (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C-

395/16, EU:C:2018:172, point 20 et jurisprudence citée). 

 

À cet égard, il ressort du sens ordinaire du terme « fuite », qui est employé dans la plupart des versions 

linguistiques de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III et qui implique la 

volonté de la personne concernée d’échapper à quelqu’un ou de se soustraire à quelque chose, à 

savoir, dans le présent contexte, aux autorités compétentes et, ainsi, à son transfert, que cette 

disposition n’est en principe applicable que lorsque cette personne se soustrait délibérément à ces 

autorités. L’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution vise d’ailleurs, parmi les causes possibles 

de report d’un transfert, le fait que « le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert », ce qui 

implique l’existence d’un élément intentionnel. De même, l’article 2, sous n), du règlement Dublin III 

définit la notion de « risque de fuite » en se référant, dans certaines versions linguistiques telles que la 

version en langue allemande, à la crainte que l’intéressé « se soustraie » par la fuite à la procédure de 

transfert. 

(…) 

 

Compte tenu de cet objectif de célérité, le délai de transfert de six mois fixé à l’article 29, paragraphe 1 

et paragraphe 2, première phrase, du règlement Dublin III vise à assurer que la personne concernée 

soit effectivement transférée le plus rapidement possible vers l’État membre responsable de l’examen 

de sa demande de protection internationale, tout en laissant, eu égard à la complexité pratique et aux 

difficultés organisationnelles qui s’attachent à la mise en œuvre du transfert de cette personne, le temps 

nécessaire aux deux États membres concernés pour se concerter en vue de la réalisation de ce 

transfert et, plus précisément, à l’État membre requérant pour régler les modalités de réalisation du 

transfert (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, point 40). 

 

C’est dans ce contexte que l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III permet, à 

titre exceptionnel, la prolongation de ce délai de six mois, afin de tenir compte du fait qu’il est 

matériellement impossible pour l’État membre requérant de procéder au transfert de la personne 

concernée en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de celle-ci Or, compte tenu des difficultés 

considérables susceptibles d’être rencontrées par les autorités compétentes pour apporter la preuve 

des intentions de la personne concernée, le fait d’exiger une telle preuve de leur part serait susceptible 

de permettre aux demandeurs de protection internationale qui ne souhaitent pas être transférés vers 

l’État membre désigné comme responsable de l’examen de leur demande par le règlement Dublin III 

d’échapper aux autorités de l’État membre requérant jusqu’à l’expiration du délai de six mois, afin que la 

responsabilité de cet examen incombe à ce dernier État membre, en application de l’article 29, 

paragraphe 2, première phrase, de ce règlement. 

 

Partant, afin d’assurer le fonctionnement effectif du système de Dublin et la réalisation des objectifs de 

celui-ci, il doit être considéré que, lorsque le transfert de la personne concernée ne peut être mis à 

exécution en raison du fait que celle-ci a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué, sans qu’elle ait 

informé les autorités nationales compétentes de son absence, ces dernières sont en droit de présumer 
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que cette personne avait l’intention de se soustraire à ces autorités dans le but de faire échec à son 

transfert, à condition, toutefois, que ladite personne ait été dûment informée des obligations lui 

incombant à cet égard. 

(…) 

 

En outre, selon l’article 7, paragraphe 5, de cette directive, les États membres imposent aux 

demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de notifier à celles-ci tout 

changement d’adresse dans les meilleurs délais. 

 

Cependant, en vertu de l’article 5 de la directive accueil, les États membres doivent informer les 

demandeurs de ces obligations. En effet, il ne saurait être reproché à un demandeur d’avoir quitté le lieu 

de résidence qui lui a été attribué sans en avoir informé les autorités compétentes et, le cas échéant, 

sans avoir sollicité de celles-ci une autorisation préalable, si ce demandeur n’avait pas été informé 

desdites obligations. Il appartient, en l’occurrence, à la juridiction de renvoi de vérifier que le requérant 

au principal a été effectivement informé de telles obligations. 

 

En outre, dans la mesure où l’existence de raisons valables justifiant le fait que le demandeur n’a pas 

informé les autorités compétentes de son absence ne saurait être exclue, celui-ci doit conserver la 

possibilité de démontrer qu’il n’avait pas l’intention de se soustraire à ces autorités. » 

 

Het Hof concludeert in dit arrest: 

 

« 70. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première 

question de la manière suivante : 

 

- L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens 

qu’un demandeur « prend la fuite », au sens de cette disposition, lorsqu’il se soustrait délibérément aux 

autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Il peut 

être présumé que tel est le cas lorsque ce transfert ne peut être mis à exécution en raison du fait que ce 

demandeur a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir informé les autorités nationales 

compétentes de son absence, à condition qu’il ait été informé de ses obligations à cet égard, ce qu’il 

appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

 

Ledit demandeur conserve la possibilité de démontrer que le fait qu’il n’a pas avisé ces autorités de son 

absence est justifié par des raisons valables et non pas par l’intention de se soustraire à ces autorités. 

 

L’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, dans le cadre 

d’une procédure dirigée contre une décision de transfert, la personne concernée peut se prévaloir de 

l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement, en faisant valoir que, dès lors qu’elle n’avait pas pris la fuite, 

le délai de transfert de six mois avait expiré. » 

 

De Franse Raad van State heeft in zijn arrest 298.101 van 18 oktober 2006 het volgende standpunt 

ingenomen over het begrip "lekkage": 

 

« La notion de fuite au sens du texte précité doit s’entendre comme visant notamment le cas où un 

ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au 

contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure 

d’éloignement le concernant ; que si le fait pour l’intéressé de ne pas déférer à l’invitation de l’autorité 

publique de se présenter à la police de l’air et des frontières pour organiser les conditions de son départ 

consécutivement à un refus d’admission constitue un indice d’un tel comportement, il ne saurait suffire à 

lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement 

communautaire ». 

(CE français, arrêt n°298.101 du 18 octobre 2006, https://www.conseiletat.fr/ressources/decisions-

contentieuses/arianeweb2) 

 

Uw Raad, die zich baseert op de rechtspraak van het HvJEU, herinnert aan het belang van een 

individuele analyse van het vluchtgevaar: 

 

« In het arrest Sagor van het Hof van Justitie (HvJ 6 december 2012, Sagor, C-430/11, §41) werd reeds 

gesteld dat elke beoordeling aangaande het gevaar dat een betrokkene onderduikt om zich aan de 

terugkeerprocedure te onttrekken, moet gebaseerd zijn op een individueel onderzoek van de situatie 
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van de betrokkene. Dit standpunt werd onderschreven in de arresten Mahdi en Z. Zh. en O. van het Hof 

van Justitie (respectievelijk HvJ 5 juni 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, §70 en HvJ 11 juni 2015, C-554/13, 

Z. Zh. en O. /Staatssecretaris voor veiligheid en justitie, §56). » 

 

Voorts zij opgemerkt dat de Raad in zijn rechtspraak het begrip vlucht definieert aan de hand van de 

vraag of de betrokkene heeft getracht zijn verblijfplaats voor de autoriteiten te verbergen: 

 

"Het staat vast dat de Franse autoriteiten op 19 februari 2015 haar overnameverzoek van 16 december 

2014 in te willigen en verwerende partij vanaf die datum over een termijn van zes maanden beschikte 

om verzoekende partijen over te dragen. Uit het door verwerende partij neergelegde administratief 

dossier kan daarnaast enkel worden afgeleid dat verzoekende partijen werden ondergebracht in een 

opvangcentrum van het Rode Kruis te Antwerpen en verwerende partij op 4 mei 2015 bericht ontving 

dat verzoekende partijen er op die datum - meer dan twee maanden nadat de bestreden beslissingen 

waren genomen - nog steeds verbleven. 

Ter terechtzitting brengt de raadsman van verzoekende partijen daarnaast een stuk aan waaruit blijkt 

dat hij verwerende partij bij aangetekend schrijven van 24 juli 2015 op de hoogte stelde van het feit dat 

verzoekende partijen verhuisden en hij hun nieuw verblijfsadres meedeelde. 

Bovendien is er geen reden waarom bepaalde partijen hun contracten aan andere partijen zouden 

mogen verkopen en waarom zij een langetermijncontract zouden mogen sluiten. 

Verwerende partij toont dit ook niet aan." 

(RVV nr. 153 674 van 30 september 2015) 

 

Uw Raad heeft in een arrest van de gecombineerde kamers eveneens een besluit tot verlenging 

vernietigd, waarbij hij heeft geoordeeld dat uit het niet ondertekenen van een verklaring van vrijwillige 

terugkeer redelijkerwijs niet kan worden afgeleid dat de betrokken verzoeker zich opzettelijk aan 

overbrenging naar die staat heeft onttrokken, aangezien de Belgische autoriteiten op de hoogte waren 

van zijn laatste contactgegevens en dit door verweerder niet wordt betwist (RvV, arrest nr. 237 903 van 

2 juli 2020): 

 

"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. 

(...) 

De verzoekende partijen hebben derhalve wel degelijk hun "meest recente en volledige 

contactgegevens" meegedeeld, hetgeen overigens niet wordt betwist door de verwerende partij, zodat 

deze laatste wist wherear de verzoekende partijen verblijven. 

 

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 

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

intentionele 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. 

(...) 

 

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 gericht zijn 

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. 

 

De eerste stap in het midden is in de aangegeven maat gegrond. Deze vaststelling leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissingen." 
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Verzoeker onderschrijft deze rechtspraak, die in casu van overeenkomstige toepassing is, aangezien 

zijn afwezigheid tijdens een verblijfscontrole niet voldoende is om verzoeker als "verdwenen" te 

beschouwen. 

 

De door verweerder aangevoerde redenering strookt niet met de uitlegging die het Hof van Justitie in het 

bovengenoemde Jaweo-arrest heeft gegeven aan het begrip "onderduiken" in de zin van artikel 29, lid 2, 

van de Dublin III-verordening. Deze interpretatie is echter autonoom en uniform en is bindend voor alle 

staten. De verweerder kon er niet van afwijken. 

 

Er zij aan herinnerd dat het Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat de termijn van zes maanden 

alleen in uitzonderlijke gevallen kan worden verlengd wanneer de overdracht materieel onmogelijk is 

voor de lidstaat van de verzoeker. 

 

Hij was tevens van oordeel dat de lidstaten de aanvrager van internationale bescherming alleen als een 

onderduiker kunnen beschouwen indien hij voornemens is zich aan hun autoriteiten te onttrekken om 

zijn overdracht te verhinderen. De analyse moet individueel zijn. Het Hof herinnert er ook aan dat de 

lidstaat kan concluderen dat de verzoeker is ondergedoken wanneer hij de autoriteiten niet meedeelt dat 

hij zijn verblijfplaats heeft verlaten, mits hij naar behoren is ingelicht over zijn verplichtingen. 

 

In specie is echter duidelijk dat de overdracht niet materieel onmogelijk is gemaakt door de afwezigheid 

van verzoeker tijdens een verblijscontrole. 

 

Tijdens de gehele procedure waren de autoriteiten die belast waren met de organisatie van verzoekers 

overplaatsing immers perfect op de hoogte van zijn woonplaats. Ten bewijze daarvan verbleef 

verzoeker op 26.08.2022, de datum van de bestreden beslissing tot verlenging van de termijn voor de 

Dublin-overdracht waartegen het onderhavige beroep is gericht, nog steeds in (…) 1800 Vilvoorde - de 

plaats waar dit besluit hem door verwerende partij ter kennis is gebracht.. Verweerder was dus goed op 

de hoogte van verzoekers verblijfplaats en van het feit dat hij niet was gevlucht en zelfs geen poging 

had gedaan om zich aan de Belgische autoriteiten te onttrekken. Toegegeven moet worden dat hij naar 

de eerste ICAM-afspraak die voor hem werd gemaakt, is gegaan, waarmee hij blijk gaf van zijn 

bereidheid om mee te werken. 

 

Voorts zij opgemerkt dat verzoeker momenteel nog steeds in hetzelfde adres woont. Dit versterkt alleen 

maar de bovenstaande bevinding. 

 

Aangezien de bevoegde autoriteiten steeds op de hoogte zijn geweest van verzoekers woonplaats, 

heeft verweerder niet aangetoond dat verzoeker de bedoeling had de Belgische autoriteiten te ontlopen. 

Verzoeker kan geenszins worden aangemerkt als "onderduiker" in de zin van artikel 29, lid 2, van de 

Dublin III-verordening.. De overbrenging naar Roemenië wordt niet materieel onmogelijk gemaakt. 

 

Door verzoeker te beschouwen als een onderduiker in de zin van artikel 29, lid 2, van de Dublin III-

verordening heeft verweerder een kennelijke beoordelingsfout gemaakt. Het genomen besluit is 

onvoldoende gemotiveerd. Aldus worden artikel 29, lid 2, van de Dublin III-verordening, uitgelegd in het 

licht van het arrest van het HvJEU, maar ook artikel 62 van de wet van 15 december 1980, de artikelen 

1 tot en met 4 van de wet van 29 juli 1991 en de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden. 

 

Daarom is het eerste deel van dit middel gegrond. Het genomen besluit moet worden opgeschort en 

vervolgens nietig worden verklaard.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62, §2 van de vreemdelingenwet heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemd artikel verplicht de overheid in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing zowel juridische als feitelijke motieven bevat en dat 

verzoeker er zich op verdedigt waardoor verzoeker in wezen de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt dan ook niet.  
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Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de verwerende partij toepassing heeft 

gemaakt van artikel 29.2 van de Dublin III-verordening.  

 

Deze bepaling 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.”  

 

In concreto wordt gemotiveerd dat verzoeker onder de toepassing valt van voormelde bepaling omdat hij 

de verwerende partij niet over zijn effectieve verblijfplaats heeft geïnformeerd. Verweerder wijst op de 

woonstcontroles op het door hem opgegeven adres te Vilvoorde maar dat hij er na verschillende 

controles niet kon worden aangetroffen en evenmin gekend is bij de buren, zo blijkt na een 

buurtonderzoek. Verzoeker heeft na de controles geen nieuwe verblijfplaats bekend gemaakt en 

evenmin contact opgenomen met de diensten van de verwerende partij. Verweerder oordeelt dat 

verzoeker buiten bereik van de diensten poogt te blijven en aldus als ondergedoken dient te worden 

beschouwd.  

 

Verzoeker betwist niet dat hij niet aanwezig was op het door hem opgegeven verblijfsadres alwaar de 

politie woonstcontroles heeft uitgevoerd. Verzoeker is echter van oordeel dat hij niet ondergedoken was. 

Hij heeft de overdracht niet materieel onmogelijk gemaakt aangezien verweerder op de hoogte werd 

gebracht van zijn adres te Vilvoorde, waar hij thans nog steeds woont. Hij was tevens aanwezig op de 

eerste ICAM-afspraak waarmee hij blijk gaf van zijn bereidheid om mee te werken. Aangezien 

verweerder steeds op de hoogte was van zijn woonplaats kan verweerder niet aantonen dat hij de 

bedoeling had de Belgische autoriteiten te ontlopen en kan hij geenszins aangemerkt worden als 

‘onderduiker’.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat de nationale rechter, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: het VEU) neergelegde samenwerkingsplicht en het 

loyaliteitsbeginsel, rekening dient te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van Justitie aan 

bepalingen van het Unierecht geeft. De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, naast het 

primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof krachtens 

de hem bij artikel 267 van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, 

verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het 

sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 

januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, par. 21).  

 

Artikel 29 van de Dublin III-verordening luidt als volgt:  

 

“1. De verzoeker of andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), wordt overeenkomstig 

het nationale recht van de verzoekende lidstaat, na overleg tussen de betrokken lidstaten, overgedragen 

van de verzoekende lidstaat aan de verantwoordelijke lidstaat zodra dat praktisch mogelijk is, en uiterlijk 

binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek van een andere lidstaat om 

de betrokkene over of terug te nemen of vanaf de definitieve beslissing op het beroep of het bezwaar 

wanneer dit overeenkomstig artikel 27, lid 3, opschortende werking heeft. Als overdrachten aan de 

verantwoordelijke lidstaat plaatsvinden in de vorm van een gecontroleerd vertrek of onder geleide, 

dragen de lidstaten er zorg voor dat dit op humane wijze gebeurt, met volledige eerbiediging van de 

grondrechten en de menselijke waardigheid. De verzoekende lidstaat verstrekt de verzoeker zo nodig 

een doorlaatbewijs. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen betreffende het model van dit 

doorlaatbewijs vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. De verantwoordelijke lidstaat laat de verzoekende lidstaat weten dat de 

betrokkene is aangekomen of dat hij zich niet binnen de gestelde termijn heeft gemeld.  

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.”  

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat Roemenië zich akkoord heeft verklaard met het 

terugnameverzoek op 28 maart 2022. Bijgevolg verstreek de termijn van zes maanden waarbinnen de 

gemachtigde ertoe was gehouden verzoeker over te dragen aan Roemenië in principe op 28 september 
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2022. Echter op 26 augustus 2022 besliste de gemachtigde van de Dienst Vreemdelingenzaken dat 

verzoeker als ondergedoken kon worden beschouwd en dat bijgevolg de overdrachtstermijn tot 18 

maanden kon verlengd worden. Deze beslissing werd via aangetekend schrijven ter kennis gebracht 

aan verzoeker op het opgegeven adres te Vilvoorde.  

 

In zijn arrest Jawo kwam het Hof van Justitie tot de volgende conclusie in het licht van artikel 29, lid 2, 

tweede zin van de Dublin III-verordening: “ § 70. Artikel 29, lid 2, tweede zin, van de Dublin III-

verordening dient aldus te worden uitgelegd dat een verzoeker „onderduikt” in de zin van die bepaling 

wanneer deze persoon doelbewust ervoor zorgt dat hij buiten het bereik blijft van de nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overdracht, teneinde deze overdracht te 

voorkomen. Aangenomen mag worden dat zulks het geval is 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, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan. 

De betrokken verzoeker behoudt de mogelijkheid om aan te tonen dat er geldige redenen waren om de 

autoriteiten niet in te lichten over zijn afwezigheid en dat hij niet de bedoeling had om zich te onttrekken 

aan die autoriteiten.”  

 

Uit het voormelde arrest Jawo, waarop beide partijen zich baseren, 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). 

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat Roemenië zich akkoord heeft verklaard met het 

terugnameverzoek op 28 maart 2022. Op 18 mei 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris 

de beslissing tot weigering van verblijf omdat de Roemeense autoriteiten bevoegd zijn voor de 

behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming en wordt tevens een bevel om het 

grondgebied te verlaten aan verzoeker ter kennis gebracht via aangetekende zending. Verzoeker werd 

aldus “naar behoren ingelicht over zijn verplichtingen” en stelt overigens zelf dat hij aanwezig was op het 

eerste ICAM-afspraak alwaar hij “blijk gaf van zijn bereidheid om mee te werken”.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt vervolgens dat de advocaat van verzoeker aan de 

diensten van verweerder het verblijfsadres te Vilvoorde meedeelt op 19 juli 2022. Op 28 juli 2022 maakt 

de politie van de zone Vilvoorde-Mechelen een verslag over aan verweerder betreffende de 

woonstcontroles uitgevoerd op het adres te Vilvoorde. Het verslag bevat de volgende vermeldingen: 

  

- twee woonstcontrole zijn uitgevoerd op 31 juli 2022 om 16:59 uur met de vermelding “geen gehoor (+ 

later op de avond geen gehoor)”; 

- twee woonstcontroles zijn uitgevoerd op 1 augustus 2022 om 13:55 uur en 15:50 uur met telkens de 

vermelding “geen gehoor”.  

- een woonstcontrole op 2 augustus 2022 in de loop van de dag, met de vermelding “nazicht negatief”.  

- een buurtbevraging op 2 augustus 2022 waaruit blijkt dat de buren “betrokkene nog nooit (hebben) 

gezien”.  

 

In de bestreden beslissing stelt de gemachtigde vast dat verzoeker geen nieuwe verblijfplaats heeft 

bekend gemaakt en geen contact opnam met de diensten van verweerder. Verweerder motiveert dat het 

aan verzoeker toekomt om correcte informatie te verschaffen betreffende zijn verblijfplaats en het niet 

aan verweerder toekomt uit te zoeken waar verzoeker al dan niet effectief verblijft. Verzoeker betwist 

niet dat hij niet aanwezig was op zijn adres en geeft evenmin een verklaring voor zijn afwezigheid. Ook 

blijkt niet dat verzoeker na de woonstcontroles contact heeft opgenomen met de diensten van 

verweerder. Verweerder kan worden gevolgd waar hij stelt dat verzoeker buiten bereik van de diensten 

poogt te blijven en als ondergedoken dient te worden beschouwd, nu de politie op drie verschillende 

dagen en op verschillende tijdstippen verzoeker niet kon aantreffen op het opgegeven adres. 

Daarenboven blijkt dat de buren van verzoeker hem nog nooit hebben gezien.  
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De verwerende partij kan tevens worden gevolgd in haar stelling dat het de verantwoordelijkheid van 

verzoeker is om haar correcte informatie te verschaffen aangaande zijn verblijfplaats. Het is niet aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken om verzoeker te bevragen of hij wel degelijk het correcte verblijfsadres 

heeft doorgegeven. Verzoeker bevestigt overigens uitdrukkelijk dat het opgegeven adres correct is doch 

hij laat na aan te geven waarom hij niet aanwezig was op het adres en de buren hem nog nooit gezien 

hebben.  

 

Verzoeker gaat tevens voorbij aan de rechtspraak van het Hof van Justitie waarnaar wordt verwezen in 

de bestreden beslissing, met name “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". 

Verzoeker doet aan het voorgaande geen afbreuk met het loutere betoog dat hij niet de bedoeling had 

de Belgische autoriteiten te ontlopen zonder evenwel te verantwoorden waarom hij niet aanwezig was 

op de verschillende woonstcontroles en zonder te verantwoorden waarom de buren hem nog nooit 

hebben gezien.  

 

Verzoeker toont geen schending aan van het begrip ‘onderduiken’ en van de formele motiveringsplicht.  

 

Er anders over oordelen zou de verwerende partij blokkeren bij het treffen van beslissingen tot 

verlenging van de Dublintransfer. Immers moet de verwerende partij, voordat de periode van 6 maanden 

is verstreken zoals bedoeld in artikel 29.2. van de Dublin III-verordening aan de verantwoordelijke 

lidstaat laten weten dat de verzoeker is ondergedoken. Om dit proces te dwarsbomen volstaat het voor 

een verzoeker om niet aanwezig te zijn op het opgegeven adres, te wachten tot de politie tevergeefs 

controleert op het doorgegeven verblijfsadres alsook het bewijs af te wachten van de verwerende partij 

of de verzoeker de bedoeling had om zich te onttrekken aan de autoriteiten. Tegen dat dit proces is 

afgerond is de periode van 6 maanden al lang verstreken waardoor België de facto verantwoordelijk 

wordt voor het verzoek om internationale bescherming. Dergelijke praktijk komt neer op het faciliteren 

van het zich onttrekken aan de autoriteiten van de verzoekende lidstaat totdat de termijn van zes 

maanden is verstreken, wat niet de bedoeling kan zijn (cf. § 61 van het arrest Jawo). 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van het hoorrecht en van de formele 

motiveringsplicht.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“2. 

Tweede middel: het beginsel van behoorlijk bestuur, het recht om te worden gehoord en de verplichting 

tot formele motivering 

 

Verweerder betoogt in termen van het besluit : 

 

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

diensten. 

 

Hieruit dient te worden besloten dat de betrokkene buiten 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 
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vanwege het verdwijnen van de betrokkene en te worden gevraagd de overdrachtstermijn te verlengen 

tot 18 maanden” 

 

Deze motivatie is onvoldoende. 

 

Verzoeker heeft niet getracht zijn adres te verbergen of zich aan enige controle van de autoriteiten te 

onttrekken. 

 

Het was gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden voor verzoeker. Het enkele feit dat 

hij tijdens de twee verblijfscontroles afwezig was, is niet voldoende om hem als "ondergedoken" te 

beschouwen. 

 

Verweerder heeft trouwens nooit contact opgenomen met verzoeker of zijn raadsman om te proberen 

een verklaring te krijgen voor deze afwezigheden tijdens de verblijfscontroles. Verweerder heeft hem er 

nooit op gewezen dat zijn afwezigheid tijdens deze controles zou worden uitgelegd als "ondergedoken" 

in de zin van artikel 29, lid 2, van de Dublin III-verordening. Aangezien verweerster haar informatieplicht 

en dus haar verplichting tot behoorlijk bestuur niet is nagekomen, kon zij uit het gedrag van verzoeker 

niet afleiden dat zij zich opzettelijk aan de procedure wilde onttrekken. 

 

Er zij immers op gewezen dat verweerder niet eens heeft getracht contact op te nemen met verzoeker 

(bijvoorbeeld via zijn raadsman, zijn maatschappelijk assistant of een aan zijn woonplaats gerichte brief 

waarvan DVZ volledig op de hoogte is) alvorens te beweren dat verzoeker de bevoegde nationale 

autoriteiten opzettelijk ontwijkt. 

 

Indien hij echter was gehoord en naar behoren was ondervraagd over de redenen van zijn afwezigheid, 

zou hij op geldige wijze hebben uitgelegd dat hij nooit de bedoeling heeft gehad zijn werkelijke 

verblijfplaats te verbergen. Hij wil enkel haar recht op een doeltreffende voorziening in rechte doen 

gelden, hetgeen rechtvaardigt dat hij het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem is betekend en 

waartegen hij geldige argumenten aanvoert, niet vrijwillig kan uitvoeren. Er zij aan herinnerd dat hij een 

beroep tot schorsing en nietigverklaring heeft ingesteld tegen zijn bijlage 26quater, waarin hij stelt dat 

zijn verwijdering naar Roemenië in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM. Voorts zij eraan herinnerd 

dat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte een grondrecht is dat wordt gewaarborgd door 

artikel 13 van het EVRM, maar ook door artikel 27 van de Dublin III-verordening en artikel 47 van het 

Handvest. 

 

Een doeltreffend rechtsmiddel moet de asielzoeker echter in staat stellen zijn overdracht aan een 

andere lidstaat op te schorten totdat een rechterlijke beslissing is genomen over het beroep tegen het 

besluit tot overdracht. Zolang de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen beslissing heeft genomen, 

kan de overdracht dus niet worden uitgevoerd omdat deze door een rechter nog als onwettig kan 

worden beschouwd. 

 

De doeltreffendheid van de rechtsmiddelen van artikel 13 vereist immers dat de bevoegde autoriteit zich 

over deze schendingen uitspreekt alvorens een verwijderingsbesluit ten uitvoer te leggen. 

 

Zo herinnerde de Raad van State er in het arrest Conka aan dat : 

 

« L'effectivité des recours exigés par l'article 13 suppose qu'ils puissent empêcher l'exécution des 

mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles. 

En conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l'issue 

de l'examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention ». 

 

Verzoekers redenen zijn dus gegrond en houden geen verband met een eventuele wens om zijn 

overplaatsing materieel onmogelijk te maken. Hij verdwijnt of verstopt zich niet. 

 

Indien verweerster contact met verzoeker had gezocht en hem in staat had gesteld zijn argumenten 

naar voren te brengen betreffende zijn voornemen om de overdrachtstermijn te verlengen op grond dat 

hij was "ondergedoken", zou verzoeker bepaalde elementen naar voren hebben gebracht die het 

besluitvormingsproces hadden kunnen beïnvloeden, en zou hij met name hebben aangetoond dat hij 

niet de bedoeling had de Belgische autoriteiten te ontlopen.  

 

In het bovengenoemde arrest Jawo heeft het HvJEU verklaard: 
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« 70. (…) 

Ledit demandeur conserve la possibilité de démontrer que le fait qu’il n’a pas avisé ces autorités de son 

absence est justifié par des raisons valables et non pas par l’intention de se soustraire à ces autorités. » 

 

In casu is verzoeker niet in de gelegenheid gesteld om vóór de vaststelling van de bestreden beslissing 

aan te tonen dat hij niet van plan was onder te duiken, zodat zijn overplaatsing materieel onmogelijk 

werd gemaakt. 

 

In casu is verzoeker echter niet gehoord voordat de beslissing werd genomen. Verweerster heeft niet 

eens geprobeerd om hem daartoe te contacteren, hoewel zij op de hoogte is van zijn contactgegevens 

en die van zijn raadsman. 

 

Het is evenwel overbodig eraan te herinneren dat het algemene beginsel audi alteram partem aan de 

administratie wordt opgelegd telkens wanneer zij een beslissing dreigt te nemen die aanzienlijk 

ongunstig is voor degene tot wie zij is gericht (C. Const., arrest nr. 49/2012 van 22.03.2012), ongeacht 

of het gaat om een ambtenaar dan wel om een natuurlijke of rechtspersoon die deze hoedanigheid niet 

bezit (Renders David, L'acte administratif, op. cit., blz. 306). 

 

Derhalve is verwerende partij haar zorgplicht niet nagekomen en heeft zij verzoeksters recht om te 

worden gehoord geschonden. 

 

Het tweede middel van het middel is gegrond. Het genomen besluit moet worden opgeschort en 

vervolgens nietig worden verklaard.” 

 

2.4 Uit de bespreking onder het eerste middel blijkt dat verweerder op kennelijk redelijke wijze kon 

concluderen dat verzoeker buiten het bereik van de politie poogde te blijven en als ondergedoken 

diende te worden beschouwd.  

 

Verzoeker betoogt dat uit zijn gedrag niet kon worden afgeleid dat hij zich opzettelijk aan de procedure 

wilde onttrekken. Hij werd niet naar behoren ondervraagd over de redenen van zijn afwezigheid. 

Verzoeker stelt dat hij zich inderdaad verzet tegen een vrijwillige uitvoering van de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) van 9 mei 2022 

omdat hij een beroep tot schorsing en nietigverklaring tegen voormelde beslissing heeft ingediend en 

deze procedure wenst af te wachten. Verzoeker had bijgevolg niet de intentie om de Belgische 

autoriteiten te ontlopen. Verzoeker meent dan ook dat het hoorrecht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur is geschonden, nu hij niet de kans had uiteen te zetten dat hij de bijlage 26quater niet 

vrijwillig kon uitvoeren om zijn recht op een doeltreffende voorziening in rechte te bewaren.  

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van het hoorrecht wijst de Raad er op dat luidens vaste 

rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het 

hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure 

genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had 

kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38 met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). In deze kan verweerder worden gevolgd. Om een dergelijke 

onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische 

omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een onregelmatigheid die het hoorrecht op 

zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, met 

name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een 

individueel onderzoek het al dan niet afleveren van een overdrachtsbesluit, al dan niet met vasthouding 

met het oog op overdracht hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., § 40). 

 

In casu heeft de verzoeker tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 26quater) op 8 juni 2022 een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verzoeker heeft de 

mogelijkheid om, indien hij wordt vastgehouden met het oogmerk hem over te dragen aan de 

Roemeense autoriteiten, alvorens zijn beroep tegen de bijlage 26quater zou behandeld zijn, bij 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

voorlopige maatregelen de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te laten 

behandelen. Deze vordering heeft, gelet op het bepaalde in artikel 39/83 van de vreemdelingenwet, een 

opschortende werking vanaf het instellen van de vordering tot op het moment dat de vordering door de 

Raad wordt verworpen. Waar verzoeker stelt dat hij geen vrijwillige uitvoering kon geven aan de bijlage 

26quater, om reden dat hij zijn “recht op een doeltreffende voorziening in rechte” wilde doen gelden, 

verantwoordt hij aldus niet dat hij niet aanwezig was op de woonstcontroles van zijn opgegeven 

verblijfsadres. Verzoeker toont bijgevolg niet aan dat hij in casu specifieke omstandigheden had kunnen 

aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet afleveren van de verlenging van de 

overdrachtstermijn van de Dublintransfer had kunnen beïnvloeden.  

 

Verzoeker toont geen schending van het hoorrecht en van de formele motiveringsplicht aan.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 vierentwintig januari tweeduizend 

drieëntwintig door: 

 

Mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

Dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


