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 nr. 112 575 van 22 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 28 juni 2013 heeft 

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

van 27 mei 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

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 11 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat M. LECOMPTE 

verschijnt voor de verzoekende partij en attaché B. DEVOS die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 augustus 2012 kwam betrokkene volgens zijn eigen verklaringen aan in België 

 

1.2. Op 13 augustus 2012 diende betrokkene een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Hij was vergezeld van zijn echtgenote (mevrouw K. A., 01.01.1987, referentie 7.556.117, rolnr. 132 537) 

en zijn minderjarige broer (de heer K. M., 01.01.1995, referentie 7.556.112, rolnr. 132 522). 

 

1.3. Op 29 april 2013 werd aan de Oostenrijkse autoriteiten een terugnameverzoek gestuurd op basis 

van artikel 16 (1) c van de Dublin verordening (EG nr. 343/2003). 
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1.4. Op 8 mei 2013 verklaarden de Oostenrijkse autoriteiten verantwoordelijk te zijn voor de behandeling 

van de asielaanvraag van betrokkene. 

 

1.5. Op 27 mei 2013 werd een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater) genomen. De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

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

VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het 

koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt 

het verblijf in het Rijk geweigerd aan de genaamde Karimi Ramin (alias AT: R. R.) 

geboren te Dawlat Beekhil, op (in) 20.10.1983 (alias AT: 19.10.1985) 

van nationaliteit: Afghanistan die een asielaanvraag ingediend heeft. 

 

Betrokkene verklaarde dat hij op 12.08.2012 is aangekomen in België. Een dag later, op 13.08.2012 

vroeg betrokkene het statuut van vluchteling aan bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene 

verklaarde het Afghaanse staatsburgerschap te bezitten en geboren te zijn in "Dawlat Beekhil" op 

20.10.1983.  

Uit het Eurodac-verslag van 03.08.2013 blijkt dat betrokkene in Oostenrijk asiel heeft aangevraagd en 

de Oostenrijkse autoriteiten hebben op datum van 08.05.2013 ingestemd met de vraag tot terugname 

van bovengenoemde persoon.  

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 23.04.2013 dat dit zijn eerste asielaanvraag in 

België is. Betrokkene verklaarde verder dat hij eerder asiel heeft aangevraagd in Oostenrijk. Betrokkene 

verklaarde verder dat hij op 03.07.2012 per vliegtuig vanuit Afghanistan vertrokken zou zijn naar 

Moskou. Vanuit Moskou zou betrokkene vervolgens op een onbekende datum vertrokken zijn en per 

bus, auto en trein naar Oostenrijk gereisd zijn waar hij vijf dagen later zou zijn aangekomen Betrokkene 

verklaarde dat hij in Oostenrijk door de politie werd onderschept en dat hij er asiel aanvroeg. Betrokkene 

verklaarde verder dat hij gedurende drie dagen in een opvangcentrum in Oostenrijk verbleef. Na drie 

dagen zou betrokkene vanuit Oostenrijk per auto naar België gereisd zijn waar hij op 12.08.2012 zou 

zijn aangekomen en een dag later het statuut van vluchteling aanvroeg bij de bevoegde Belgische 

autoriteiten. Betrokkene verklaarde het grondgebied van de Lid-Staten niet verlaten te hebben. 

Rekening houdende met de gegevens in het Eurodac-verslag van 13.08.2013 waaruit blijkt dat er op 

basis van de vingerafdrukken van betrokkene door de Oostenrijkse autoriteiten een asielaanvraag werd 

geregistreerd in de centrale eenheid van het Eurodac-systeem alsook de verklaringen dat hij in 

Oostenrijk asiel aanvroeg, werd voor betrokkene op 29.04.2013 een terugnameverzoek op basis van 

art. 16.1.C van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18.02.2003 (verder: Dublin-ll-

Verordening) aan de Oostenrijkse autoriteiten verstuurd. De Oostenrijkse autoriteiten lieten de Belgische 

autoriteiten op 08.05.2013 weten dat het verzoek tot terugname voor betrokkene wordt ingewilligd op 

basis van art. 16.1.C van de Dublin-ll-Verordening. De Oostenrijkse autoriteiten informeerden.de 

Belgische autoriteiten in hun terugnameakkoord eveneens dat betrokkene in Oostenrijk op basis van zijn 

vingerafdrukken bekend staat onder de gegevens van R. R. geboren op 19.10.1985. Vooreerst blijkt uit 

de informatie die de bevoegde Oostenrijkse autoriteiten in hun terugnameakkoord dd 08 05 2013 geven 

dat de gegevens waaronder betrokkene in Oostenrijk bekend staat, met name onder de naam R.R., 

geboren op 19.10.1985 met het staatsburgerschap van Afghanistan essentieel verschillen van de in 

België opgegeven identiteitsgegevens, met name K.R., geboren op 20.10.1983 met het Afghaanse 

staatsburgerschap. Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 23.04.2013 bovendien dat 

hij geen andere namen, voornamen, geboortedata, geboorteplaatsen, geboortelanden of nationaliteiten 

heeft gebruikt buiten de bijnaam F. (DVZ, vraag 3). Met betrekking daartoe dient echter te worden 

opgemerkt dat het gegeven dat betrokkene de bijnaam F. zou gebruiken niets afdoet aan de vaststelling 

dat betrokkene in Oostenrijk een andere naam en geboortedatum heeft opgegeven dan opgegeven in 

België. Dat betrokkene een Taskara (1001709) neerlegt, wijzigt echter niets aan het voorgaande. Uit 

informatie waarover de DVZ beschikt en waarvan een kopie in bijlage aan het administratief dossier van 

betrokkene werd toegevoegd (vermelding: stuk 1) blijkt immers dat alle Afghaanse documenten op 

eenvoudige wijze illegaal verkrijgbaar zijn, zowel originele als vervalste documenten. Door het gebruiken 

van verschillende namen en leeftijden in verschillende landen ondergraaft betrokkene dan ook de 

geloofwaardigheid van het geheel van zijn verklaringen op cruciale wijze. Met betrekking tot de 

verantwoordelijkheid van Oostenrijk voor de behandeling van betrokkene zijn asielaanvraag dient te 

worden benadrukt dat Oostenrijk een volwaardig lid is van de Europese Unie en door dezelfde 

internationale verdragen als België is gebonden zodat er geen enkele reden bestaat om aan te nemen 
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dat betrokkene voor de behandeling van zijn asielaanvraag minder waarborgen in Oostenrijk dan in 

België zou genieten. Oostenrijk heeft eveneens de Vluchtelingenconventie van Genève dd. 28.07.1951 

ondertekend en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze 

Vluchtelingenconventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in 

een asielverzoek. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Oostenrijkse autoriteiten worden 

behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de 

andere Europese lidstaten. dan ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Oostenrijkse 

autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als 

persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 

2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden respecteren. Betrokkene brengt evenmin concrete elementen 

aan dat een terugkeer naar Oostenrijk een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG of op 

het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Met betrekking tot de 

vraag of er redenen zijn met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling die een 

verzet tegen de overdracht naar de voor de behandeling van de asielaanvraag verantwoordelijke 

Lidstaat, in casu Oostenrijk, zouden rechtvaardigen. (…) betrokkene dat hij als familie bij elkaar wil zijn 

en dat zijn vrouw heel erg ziek was in Oostenrijk en er flauw viel. Betrokkene verklaarde verder dat zijn 

vrouw handboeien omgedaan werden en dat ze hun vingerafdrukken dienden te geven voor ze 

medische hulp gekregen zouden hebben en dat dit onmenselijk was en ze daarom met willen 

terugkeren naar Oostenrijk (dvz, vraag 40). Met betrekking tot de verklaring dat hij als familie bij elkaar 

wil blijven, dient te worden opgemerkt dat er zowel voor betrokkene, zijn echtgenote K. A. (o.v. 

7.556.117) als voor zijn minderjarige broer K. M. (o.v. 7.556.112) een terugnameakkoord is met de 

Oostenrijkse autoriteiten op basis van art. 16.1 .c van de Dublin-ll-Verordenmg. Met betrekking tot de 

verklaringen van betrokkene dat zijn vrouw zeer ziek was bij aankomst in Oostenrijk en flauw viel dient 

te worden opgemerkt dat deze verklaring op zich, geen verband houdt met redenen die betrekking 

hebben op de omstandigheden van opvang of van behandeling door de Oostenrijkse autoriteiten. Dat 

men ziek toekomt in een derde land kan men de autoriteiten van dat derde land dan ook niet verwijten. 

Wat betreft de verklaringen van betrokkene dat ze hun vingerafdrukken dienden te geven en dat zijn 

vrouw handboeien werden omgedaan en dat ze hun vingerafdrukken dienden te geven alvorens ze 

medische hulp kregen, dient te worden opgemerkt dat betrokkene deze verklaringen op geen enkele 

wijze aannemelijk maakt hetgeen gezien het ernstige karakter van een asielaanvraag op zijn minst van 

de asielzoeker verwacht kan worden Betrokkene maakt dan ook op geen enkele wijze aannemelijk dat 

het verlenen van eventuele medische hulp door de Oostenrijkse autoriteiten verbonden geweest zou zijn 

aan het laten afnemen van vingerafdrukken. Indien men dergelijke elementen inroept mag er op zijn 

minst verwacht worden dat men dergelijke verklaringen aannemelijk kan maken, hetgeen niet het geval 

is. Betrokkene maakt ook op geen enkele wijze aannemelijk dat zijn echtgenote op basis van willekeur 

door de Oostenrijkse autoriteiten handboeien werden omgedaan. Het feit dat indien men door de 

autoriteiten van een land wordt gearresteerd of in detentie wordt gehouden en dat de persoon die 

hiervan het onderwerp uitmaakt handboeien omdoet, kan bovendien met automatisch beschouwd 

worden als een inbreuk op art. 3 of art. 5 van het EVRM. Rekening houdende met de verklaringen die 

betrokkene aflegde werd aan de Oostenrijkse autoriteiten expliciet informatie gevraagd met betrekking 

tot de gezondheidssituatie waarin betrokkenes echtgenote werd aangetroffen. De Oostenrijkse 

autoriteiten lieten daarop weten dat er zich in het dossier van betrokkenes echtgenote geen medische 

documenten bevinden en dat betrokkenes echtgenote verdween nog voor ze door de asielinstanties 

gehoord kon worden. De Oostenrijkse autoriteiten informeerden de Belgische autoriteiten eveneens dat 

betrokkenes echtgenote tijdens haar verhoor door de politie verklaarde dat ze twee tot drie maanden 

eerder een miskraam heeft gehad en dat ze soms bloedingen heeft en daarvoor medicatie neemt. Dat 

betrokkene bovendien na drie dagen het opvangcentrum waar hij aan werd toegewezen heeft verlaten 

om zich naar België te begeven en het de Oostenrijkse autoriteiten aldus onmogelijk maakt om een 

eventueel medisch onderzoek te laten uitvoeren, kan men de Oostenrijkse autoriteiten bovendien niet 

verwijten. De door betrokkene aangehaalde redenen om zich te verzetten tegen een overdracht naar 

Oostenrijk kunnen dan ook niet als gerechtvaardigd beschouwd worden. Op basis van de door 

betrokkene aangehaalde verklaringen en elementen kan er geen intentionele bedreiging, uitgaande van 

de Oostenrijkse autoriteiten, op zijn leven, vrijheid of fysieke integriteit worden vastgesteld. Het is aan 

betrokkene om aannemelijk te maken dat er zich in zijn zaak feiten en omstandigheden voordoen op 

basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door de verdragspartijen van het Vluchtelingenverdrag 

en art. 3 van het EVRM worden weerlegd. Hiervan is sprake als de asielzoeker aannemelijk maakt dat in 

de asielprocedure van de verantwoordelijke lidstaat ten aanzien van de asielzoeker niet zal worden 

onderzocht en vastgesteld of er sprake is van een schending van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 

van het EVRM, hetgeen hier niet het geval is. Betrokkene toont evenmin op geen enkel moment aan op 

welke wijze de situatie in Oostenrijk er toe zal leiden dat hij gerepatrieerd zal worden naar het land 

waarvan hij het staatsburgerschap bezit of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt 
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evenmin aannemelijk dat er een reden is om aan te nemen dat er een risico bestaat dat de Oostenrijkse 

autoriteiten hem zouden repatriëren naar het land waarvan hij het staatsburgerschap bezit of naar het 

land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft. 

Uit recente rapporten (Amnesty International - Annual Report 2012 - The state of the world's human 

rights - Austria & Country Reports on Human Rights Practices for 2011 - AUSTRIA; US Department of 

State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2012) kan bovendien niet worden opgemaakt 

dat Oostenrijk de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of 

als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 

2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden respecteren. Uit deze rapporten blijkt evenmin dat een 

terugkeer naar Oostenrijk een inbreuk zou uitmaken uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG of op 

het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een kopie van beide 

rapporten werd in bijlage toegevoegd aan het administratief dossier van betrokkene. De Oostenrijkse 

autoriteiten zullen bovendien tenminste drie werkdagen vooraf in kennis gesteld worden van de 

overdracht van betrokkene zodat aangepaste opvang kan voorzien worden. 

Met betrekking tot de vraag of er specifieke redenen zijn waarom betrokkene precies in België een 

asielaanvraag wil indienen, verklaarde betrokkene dat België zijn bestemming was en dat hij veel over 

België gehoord had (DVZ, vraag 38). Met betrekking dat België zijn bestemming was omdat hij veel over 

België gehoord had, dient te worden opgemerkt dat betrokkene zich, zo blijkt uit zijn verklaringen, 

baseert op wat hij heeft "gehoord". Aan dergelijke informatie die men heeft van horen zeggen kan echter 

geen objectieve bewijswaarde worden toegekend. Bovendien zou het volgen van betrokkene in diens 

keuze van het land waar hij asiel wil vragen op basis van wat hij gehoord heeft, neerkomen op het 

ontkennen van het objectief dat Europa voor ogen heeft in haar Dublin-ll-Verordening waarbij de criteria 

en de mechanismen worden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielaanvraag en om een vrije keuze van de asielzoeker uit te sluiten. De 

Belgische asielinstantie zal dan ook onder geen enkel beding voldoen aan de wil van betrokkene om zijn 

asielaanvraag in België te behandelen. Met betrekking tot familieleden in België of Europa verklaarde 

betrokkene dat zijn echtgenote (o.v. 7.556.117) en zijn minderjarige broer K. M. (o.v. 7.556.112) in 

België verblijven en dat een broer van hem. A. R., in België erkend zou zijn als vluchteling (DVZ, vraag 

36). Met betrekking tot familieleden in Europa verklaarde betrokkene dat een zus van hem in 

Noorwegen verblijft en erkend zou zijn als vluchteling en dat een oom van hem als erkend vluchteling in 

Duitsland zou verblijven (DVZ, vraag 37). Met betrekking tot betrokkenes echtgenote en zijn 

minderjarige broer K. M. die in België verblijven, dient te worden opgemerkt dat er zowel voor 

betrokkene als voor betrokkenes echtgenote als voor zijn minderjarige broer M. een terugnameakkoord 

is met de Oostenrijkse autoriteiten op basis van art. 16.1.C van de Dublin-ll- Verordening en dat 

Oostenrijk dan ook de verantwoordelijke Lidstaat is voor de behandeling van deze asielverzoeken. Met 

betrekking tot de broer van betrokkene die in België zou verblijven als erkend vluchteling dient te 

worden opgemerkt dat uit de gegevensbank van de DVZ blijkt dat deze verklaarde broer K. A. R. (o.v. 

4.902.678) na zijn asielaanvraag op 22.11.1999 op 31.05.2001 effectief erkend werd als vluchteling 

onder de Vluchtelingenconventie van Geneve. Uit de informatie die betrokkenes advocaat op 

23.05.2013 overmaakte aan de DVZ blijkt dat deze verklaarde broer in het bezit is van een geldige 

Belgische identiteitskaart. Meester Lecomte stelt in zijn tussenkomst dd. 23.05.2013 verder dat wat 

meerderjarigen betreft, wanneer een gezinslid van de asielzoeker in een lidstaat reeds een 

vluchtelingenstatuut heeft, of indien de aanvraag van die persoon in behandeling is, deze lidstaat 

verantwoordelijk is voor het asielverzoek op voorwaarde dat betrokkenen dit wensen. Wat betreft het 

dossier van betrokkene, dient te worden opgemerkt dat betrokkene net zoals zijn broer die in België 

erkend werd als vluchteling en over de Belgische nationaliteit zou beschikken meerderjarig en gehuwd 

is. Derhalve maakt betrokkene als dusdanig geen deel uit van het gezin van deze legaal in België 

verblijvende broer, zoals bepaald in de definitie van gezinsleden in art. 2.i van de Dublin-ll-Verordening. 

Met betrekking tot de humanitaire situatie, in casu de familie, waar Meester Lecomte naar verwijst en 

waarin deze stelt dat de minderjarige broer van zijn cliënten, die als niet-begeleide minderjarige, werd 

omschreven, een gastgezin heeft in België, in hoofde van zijn rechtstreekse familie welke de ouderlijke 

taken kan overnemen van de in Afghanistan verblijvende ouders van verzoeker en dat er uiteraard een 

voogd werd aangesteld wiens taak het is om in het belang van het minderjarige kind beslissingen inzake 

opleiding verblijf en andere te nemen alsook dat in belang van deze minderjarige ook zijn cliënten 

voorkomen die reeds lang voor de feitelijke opvoeding van deze minderjarige instaan. Meester 

Lecompte stelt verder dat niet ontkend kan worden dat de voogd zal streven naar de beste optie voor de 

minderjarige en dat die beste optie er in bestaat om te verblijven bij zijn rechtstreekse familie, bestaande 

uit een geïntegreerd gezin met twee kinderen en de Belgische nationaliteit bijgestaan door de broer en 

de schoonzus die de feitelijke opvoeding jaren op zich genomen hebben in Afghanistan. Meester 

Lecompte stelt verder dat K. A. R. geen afstand heeft gedaan van zijn familiale banden door het 

verwerven van de Belgische nationaliteit en dat het een schending zou inhouden van het Europees 
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Verdrag van de Rechten van de Mens om zijn cliënten niet toe te laten hun asielprocedure in België 

verder te zetten. Het is aan betrokkene of zijn raadsheer om aannemelijk te maken dat er zich in zijn 

zaak feiten en omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door 

België van een of meerdere artikels van het EVRM worden weerlegd hetgeen hier niet het geval is 

aangezien louter naar het EVRM wordt verwezen zonder dat er wordt aangetoond welk artikel van het 

EVRM België zou schenden. Dergelijke verklaringen zijn niet ernstig te nemen en op basis van de 

aangehaalde verklaringen van Meester Lecompte wordt geenszins aangetoond dat België het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens zou schenden indien zijn cliënten hun asielaanvraag niet in 

België mogen verderzetten. Met betrekking tot de eventuele schending van art. 8 van het EVRM indien 

zijn cliënten niet zouden toegelaten worden om hun asielprocedure in België af te wachten in het bijzijn 

van betrokkenes Belgische broer, dient te worden opgemerkt dat betrokkene, zijn echtgenote en zijn 

minderjarige broer vooreerst niet in op hetzelfde adres in België verblijven. Zelfs indien betrokkene op 

hetzelfde adres in België zou verblijven als zijn broer die erkend werd als vluchteling en nadien de 

Belgische identiteit verwierf, leidt dit bovendien niet automatisch tot een bescherming onder art. 8 van 

het EVRM. Het EHRM heeft reeds meermaals geoordeeld dat een familieband tussen meerderjarige 

broers en/of zussen niet aangenomen kan worden tenzij er kan worden aangetoond dat er bijkomende 

elementen van afhankelijkheid bestaan (EHRM, 10.042012, Balogun vs. UK, nr 60286/09 en EHRM, 

2003, Kwakye- Nti & Dufie vs Nederland, nr 31519/96). Betrokkene toont echter op geen enkele wijze 

aan dat er een band van afhankelijkheid zou zijn van zijn broer ten aanzien van betrokkene zelf, Er 

wordt op geen enkele wijze aangetoond dat de aanwezigheid van betrokkene in België noodzakelijk zou 

zijn omdat er een bepaalde band van afhankelijkheid zou bestaan van de broer van betrokkene ten 

aanzien van betrokkene. Op basis van het voorgaande dient dan ook te worden vastgesteld dat op basis 

van de stukken in het administratief dossier van betrokkene een eventuele schending van art. 8 van het 

EVRM niet aan de orde is. Het gegeven dat betrokkenes broer over een legaal verblijfsstatuut in België 

beschikt, is niet van die aard dat het hetgeen hiervoor werd uiteengezet in een ander daglicht kan 

plaatsen. Wat betreft een toepassing van de humanitaire clausule zoals voorzien in art. 15 van de 

Dublin-lI-Verordening dient te worden opgemerkt dat uit het administratief dossier van betrokkene 

nergens blijkt dat de Oostenrijkse autoriteiten om redenen van humanitaire of op culturele gronden, de 

Belgische autoriteiten hebben gevraagd om met instemming van verzoeker het asielverzoek te 

behandelen. Art. 15 van de Dublin-ll-Verordening heeft het enkel over een verzoek door een andere 

lidstaat en voorziet niet in de initiatiefmogelijkheid van de aanvrager. Van een dergelijk verzoek door 

een andere lidstaat, in casu Oostenrijk, is in deze dan ook geen sprake. Gelet op het absolute karakter 

van de aanwijzing van de verantwoordelijke lidstaat, beschikt de beslissing nemende overheid, in casu 

België, eens dat de verantwoordelijke lidstaat werd bepaald, met name Oostenrijk, en deze België niet 

heeft verzocht om het asielverzoek te behandelen, wat blijkt uit de expliciete instemming van Oostenrijk 

met het verzoek tot terugname van verzoeker, niet meer over een discretionaire bevoegdheid. Een 

behandeling van de asielaanvraag van betrokkene op basis van art. 15 van de Dublin-II-Verordening is 

dan ook niet aan de orde. Met betrekking tot de aangehaalde argumenten van Meester Lecompte dat 

indien de DVZ bij het verhoor van de asielzoeker vaststelt dat een andere lidstaat van de EU 

verantwoordelijk is, dat België dan de overdracht kan vragen aan de andere lidstaat, zijnde de Dublin-

procedure. Meester Lecompte stelt verder dat de DVZ zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 

drie maanden een overnameaanvraag zal richten tot de betrokken lidstaat en dat laattijdige overname-

aanvragen tot gevolg hebben dat België verantwoordelijk wordt. Meester Lecompte stelt verder dat 

binnen de twee maanden na ontvangst van het verzoek tot overname de aangesproken lidstaat moet 

reageren en dat in sommige gevallen deze termijn verkort of verlengd kan worden en eveneens dat 

geen reactie binnen deze termijn de aanvaarding betekent van de verantwoordelijkheid. Meester 

Lecompte stelt verder dat de eigenlijk overdracht - behoudens uitzonderingen - binnen de zes maande 

na de aanvaarding van het verzoek tot overname gerealiseerd dient te worden anders wordt België toch 

verantwoordelijk. Meester Lecompte stelt verder dat er niet ontkend kan worden dat zijn cliënt(en) reeds 

meer dan acht maanden in België verblijven en dat slechts zeven maanden na de asielaanvraag er plots 

een Dublin onderzoek wordt verricht. Meester Lecompte stelt verder dat zijn cliënten mensen dat elke 

redelijke termijn overschreden is en dat België gelet op de aanwezigheid van familie in België en gelet 

op het ruime tijdsverloop tussen de aanvraag en de huidige convocatie België toepassing zou maken 

van het soevereiniteitsbeginsel en dat het dossier zou worden overgemaakt aan het CGVS. Wat betreft 

de uiteenzetting van Meester Lecompte met betrekking tot de termijnen van het overmaken en 

beantwoorden van overnameverzoeken in het kader van de Dublin-ll-Verordening dient te worden 

opgemerkt dat deze uiteenzetting in casu niet ter zake is. Uit de codering in het Eurodac-verslag van 

06.06.2012, met name AT1 120120805-1210084 blijkt dat er voor betrokkene door de Oostenrijkse 

autoriteiten een asielaanvraag werd geregistreerd in de Centrale-Eenheid van het Eurodac-systeem. 

Betrokkene zelf verklaarde eveneens dat hij in Oostenrijk asiel aanvroeg (DVZ, vraag 22). De codering 

'1' na de landencode AT verwijst immers zoals vastgelegd in art. 2.3 van de Verordening (EG) nr. 
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407/2002 van de Raad van 28 februari 2002 tot vaststelling van sommige uitvoeringsbepalingen voor 

Verordening (EG) nr. 2725/2000 betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van 

vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de van Dublin op een 

asielaanvraag. Aangezien betrokkene zoals blijkt uit zijn verklaringen en zoals blijkt uit het Eurodac-

verslag van 13 08 2012 een asielaanvraag heeft ingediend in Oostenrijk maakt betrokkene in het kader 

van de Dublin-ll-Verordening dan (…) een overnameverzoek maar van een terugnameverzoek. 

Aangezien een overnameverzoek voor betrokkene niet aan de orde is, aangezien het een 

terugnameverzoek betreft op basis van art. 16.1 .c van de Dublin-ll-Verordening zijn de door Meester 

Lecompte aangehaalde termijnen die in de Dublin-ll-Verordening zijn vastgesteld voor het versturen van 

een overnameverzoek aan de verantwoordelijk geachte Lidstaat alsook de antwoordtermijn die deze 

Iidstaat dient te respecteren niet aan de orde. Dat de Belgische autoriteiten de vastgelegde termijnen 

voor het overmaken van een overnameverzoek zoals vervat in art. 17§1 in de Dublin-ll-Verordening voor 

overnameverzoeken dan ook met gerespecteerd zou hebben en de facto verantwoordelijk geworden 

zou zijn voor de behandeling van het asielverzoek van betrokkene, is dat evenmin Wat betreft het 

argument van Meester Lecompte dat in het dossier van betrokkene elke redelijke termijn zou zijn 

overschreden aangezien zijn client reeds acht maanden in België verbleef en er pas na zeven maand 

een Dublin-onderzoek wordt verricht en dat België dan ook elke redelijke termijn overschreden zou 

hebben en dat België gelet op de aanwezigheid van familie in België en gelet op het ruime tijdsverloop 

tussen de aanvraag en de huidige convocatie België toepassing zou (..) soevereiniteitsbeginsel en het 

dossier zou overmaken aan het CGVS, dient te het volgende te worden opgemerkt. Betrokkene vroeg 

op 13.08.2012 het statuut van vluchteling aan bij de bevoegde Belgische zijn verklaarde echtgenote K. 

A. en zijn verklaarde minderjarige broer K. M. (o.v. (..) laatste werd geregistreerd als niet begeleide 

minderjarige. De Dienst Voogdij werd hiervan op de hoogte 9ebracht^en het: DVZ op 19.08.2012 weten 

betrokkene onder haar hoede te nemen. Aangezien betrokkenes minderjarige te worden in het bijzijn 

van een voogd diende de DVZ te wachten tot er een voogd werd aangesteld door de Diens Voogdij. Op 

05 03 2013 stelde de Dienst Voogdij een voogd aan voor betrokkenes minderjarige broer. Betrokkene 

werd vervolgens samen mrt zijn echtgenote en zijn minderjarige broer gehoord op 23.4.2013. Op 

29.04.2013 werd voor betrokkene, zijn echtgenote en zijn minderjarige broer een terugnameverzoek 

overgemaakt aan de Oostenrijkse autoriteiten waarop de Oostenrijkse autoriteiten positief antwoorden 

op 10.05.2013. Dat betrokkene, zijn echtgenote en zijn minderjarige broer pas gehoord kunnen worden 

in het kader van de Dublin-procedure nadat eerdere procedures, waarin de DVZ geen beslissing 

genomen heeft net nam de aanstelling van een voogd door de Dienst Voogdij voor betrokkenes 

minderjarige broer, volledig zijn afgehandeld, kan haar volgens de DVZ niet verweten worden. Dat de 

DVZ dan ook elke redelijke termijn overschreden zou hebben omdat er pas na zeven maanden een -

onderzoek verricht zou zijn wordt dan ook niet aangetoond. Bovendien stelt Meester Lecompte in zijn 

tussenkomst dat de beste optie voor zijn de minderjarige broer van zijn cliënt is om te verblijven bij 

rechtstreekse familie, bestaande uit een geïntegreerd gezin met twee kinderen en met de Belgische 

nationaliteit bijgestaan door betrokkene en zijn echtgenote die de opvoeding van betrokkenes 

minderjarige broer jaren op zich hebben, genomen (…) Met betrekking tot deze verklaring dient te 

worden opgemerkt dat Meester Lecompte zelf aanhaalt dat het betrokkene en zijn echtgenote zijn die 

reeds lang voor de feitelijke opvoeding van betrokkenes minderjarige broer hebben ingestaan in 

Afghanistan Er kunnen dan ook ernstige vraagtekens geplaatst worden of het in het belang is van 

betrokkenes minderjarige broer dat hij nadat hij lange tijd feitelijk is opgevoed door zijn broer en 

schoonzus die samen met hem asiel aanvroegen in België, in België bij het gezin van een verklaarde 

broer die erkend is in België zou dienen te verblijven die zoals Meester Lecompte stelt de ouderlijke 

taken kan overnemen van de in Afghanistan verblijvende ouders van betrokkene en zijn minderjarige 

broer. Rekening houdende met de verklaring van Meester Lecompte dat zijn cliënt en diens echtgenot 

Afghanistan gedurende lange tijd de feitelijke opvoeding van betrokkenes minderjarige broer op zich 

hebben het voor de DVZ niet aangetoond dat het in het belang van de minderjarige broer van 

betrokkene zou zijn dat deze ouderlijke taken nu zouden worden uitgeoefend door de broer van 

betrokkene - daarbij bijgestaan door betrokkene en zijn schoonzus- die in België erkend is als 

vluchteling, zeker niet aangezien deze verklaarde broer reeds sinds 22.11 1999 in Belgje asiel aanvroeg 

en derhalve gezien het geboortejaar van betrokkenes minderjarige broer, met name 1995, met 

betrokken is geweest bij de feitelijke opvoeding van betrokkenes minderjarige broer die zoals Meester 

Lecompte stelt, gebeurde door betrokkene en zijn verklaarde echtgenote Tot slot dient te worden 

opgemerkt dat betrokkene verklaarde dat hij twee zussen en drie broers heeft, met name zijn twee 

zussen J. en A. (DVZ vraag 18) waarvan J. in Noorwegen verblijft en A. (…) Afghanistan en zijn broers 

M. (o.v. 7.556.112) die bij betrokkene in België is, zijn broer S. en broer H. die in Afghanistan bij zijn 

ouders zouden verblijven en zijn broer A. R. (o.v. 4.902.678) die in België zou verblijven (DVZ, vraag 

18). Uit het dossier van betrokkenes verklaarde broer K. A. R. (o.v. 4.902.678) blijkt echter dat deze 

broer, zijn gehoor op de DVZ op 31.03.2000 verklaarde dat hij twee zussen heeft, J. die in Iran verbleef 
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e. M. (…) die op een onbekende plaats verbleef. Betrokkene verklaarde verder dat hij B. M. en F. R. en 

dat deze laatste vermoord is in de vragenlijst van het CGVS verklaarde deze broer dat hij twee zussen 

heeft met name J. en  M.M. (01991) en dat hij vier broers heeft met name F. R. (..) A. F.  (01986), B. B. 

("1989) en M. (01993). Op basis van de voorgaande informatie rijzen er ernstige twijfels over de 

verklaarde familiale band. Zo blijkt uit een vergelijking van de opgegeven namen van broers en zussen 

door betrokkene en zijn verklaarde broer K. A. R. (o.v. 4.902.678) dat de namen die betrokkenen gaven 

voor hun broers en zussen in respectievelijk het gehoor voor de DVZ op 23.04.2013 in het geval van 

betrokkene die die K. A. R. (o.v. 4.902.678) gaf tijdens zijn gehoor op de DVZ en in de vragenlijst die hij 

invulde naar aanleiding van de beslissing van het CGVS dat verder onderzoek noodzakelijk is op 

meerdere vlakken van elkaar verschillen. Het is op zijn minst merkwaardig dat de namen en 

geboortejaren van de opgegeven broers en zussen op substantiële wijze van elkaar verschillen. De 

verklaarde familiale band kan dan ook niet langer als aannemelijk beschouwd worden. Op basis var, het 

voorgaande is een behandeling van de asielaanvraag van betrokkene in België op basis van art. 7 art. 8 

of art. 15 van de Dublin-ll-Verordening derhalve niet aan de orde. 

Betrokkene haalde met betrekking tot zijn gezondheidstoestand aan dat deze "ok" is (DVZ, vraag 39). In 

het administratief dossier van betrokkene zijn derhalve geen gegronde redenen aanwezig waaruit blijkt 

dat betrokkene zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit of zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van terugname, in casu Oostenrijk 

Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van terugname, in casu 

Oostenrijk, een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Gelet op al deze elementen, is er dan ook geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van art. 3§2 art. 4, art. 7, art. 8 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 

343/2003. België is dan ook niet verantwoordelijk voor de behandeling van een asielaanvraag die aan 

Oostenrijk toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en art 16.1 .c van 

Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18.02.2003. 

Bijgevolg moet bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten binnen de dertig (30) 

kalenderdagen en dient hij zich aan te bieden bij de bevoegde Oostenrijkse autoriteiten op de 

luchthaven van Wenen in Oostenrijk. 

Een terugkeer naar Oostenrijk kan indien gewenst door onze diensten worden georganiseerd. De 

Oostenrijkse autoriteiten zullen daarbij tenminste drie dagen vooraf in kennis gesteld worden van de 

overdracht van betrokkene - indien betrokkene van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken - zodat 

aangepaste opvang kan voorzien worden. 

 

Dat een zus en oom van betrokkene respectievelijk op een met bekende locatie in Noorwegen en 

Duitsland zouden verblijven is evenmin van die aard dat het hetgeen hierboven werd uiteengezet in een 

ander daglicht kan plaatsen en geen reden is om de asielaanvraag van betrokkene in België te 

behandelen op basis van art 7 art 8 of art 15 van de Dublin-ll-Verordening aangezien betrokkene geen 

deel uitmaakt van het gezin van betrokkene zoals bepaald in de definitie van gezinsleden in art. 2.i van 

de Dublin-ll-Verordening. Met betrekk.ng tot de zus en oom die respectievelijk in Duitsland en 

Noorwegen zouden verblijven, dient te worden opgemerkt dat het hier een meerderjarige zus en oom 

betreft van betrokkene en betrokkene als dusdanig geen deel uitmaakt van het gezin van deze in 

Duitsland en Noorwegen is een behandeling van de asielaanvraag van betrokkene in België op basis 

van art. 8 of art. 15 van de Dublin Verordening evenmin aan de orde. 

van hem in Noorwegen verblijft en erkend zou zijn als vluchteling en dat een oom van hem als erkend 

vluchteling in Duitsland zou verblijven (DVZ, vraag 37). Met betrekking tot betrokkenes echtgenote en 

zijn minderjarige broer K. M. die in België verblijven, dient te worden opgemerkt dat er zowel voor 

betrokkene als voor betrokkenes echtgenote als voor zijn minderjarige broer Mozamel een 

terugnameakkoord is met de Oostenrijkse autoriteiten op basis van art. 16.1.C van de Dublin-ll- 

Verordening en dat Oostenrijk dan ook de verantwoordelijke Lidstaat is voor de behandeling van deze 

asielverzoeken. Met betrekking tot de broer van betrokkene die in België zou verblijven als erkend 

vluchteling dient te worden opgemerkt dat uit de gegevensbank van de DVZ blijkt dat deze verklaarde 

broer K.A.R. (o.v. 4.902.678) na zijn asielaanvraag op 22.11.1999 op 31.05.2001 effectief erkend werd 

als vluchteling onder de Vluchtelingenconventie van Geneve. Uit de informatie die betrokkenes 

advocaat op 23.05.2013 overmaakte aan de DVZ blijkt dat deze verklaarde broer in het bezit is van een 

geldige Belgische identiteitskaart. Meester Lecomte stelt in zijn tussenkomst dd. 23.05.2013 verder dat 

wat meerderjarigen betreft, wanneer een gezinslid van de asielzoeker in een lidstaat reeds een 

vluchtelingenstatuut heeft, of indien de aanvraag van die persoon in behandeling is, deze lidstaat 

verantwoordelijk is voor het asielverzoek op voorwaarde dat betrokkenen dit wensen. Wat betreft het 
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dossier van betrokkene, dient te worden opgemerkt dat betrokkene net zoals zijn broer die in België 

erkend werd als vluchteling en over de Belgische nationaliteit zou beschikken meerderjarig en gehuwd 

is. Derhalve maakt betrokkene als dusdanig geen deel uit van het gezin van deze legaal in België 

verblijvende broer, zoals bepaald in de definitie van gezinsleden in art. 2.i van de Dublin-ll-Verordening. 

Met betrekking tot de humanitaire situatie, in casu de familie, waar Meester Lecomte naar verwijst en 

waarin deze stelt dat de minderjarige broer van zijn cliënten, die als niet-begeleide minderjarige, werd 

omschreven, een gastgezin heeft in België, in hoofde van zijn rechtstreekse familie welke de ouderlijke 

taken kan overnemend van de in Afghanistan verblijvende ouders van verzoeker en dat er uiteraard een 

voogd werd aangesteld wiens taak het is om in het belang van het minderjarige kind beslissingen inzake 

opleiding verblijf en andere te nemen alsook dat in belang van deze minderjarige ook zijn cliënten 

voorkomen die reeds lang voor de feitelijke opvoeding van deze minderjarige instaan. Meester 

Lecompte stelt verder dat niet ontkend kan worden dat de voogd zal streven naar de beste optie voor de 

minderjarige en dat die beste optie er in bestaat om te verblijven bij zijn rechtstreekse familie, bestaande 

uit een geïntegreerd gezin met twee kinderen en de Belgische nationaliteit bijgestaan door de broer en 

de schoonzus die de feitelijke opvoeding jaren op zich genomen hebben in Afghanistan. Meester 

Lecompte stelt verder dat Karimi Ahmad Reshad geen afstand heeft gedaan van zijn familiale banden 

door het verwerven van de Belgische nationaliteit en dat het een schending zou inhouden van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om zijn cliënten niet toe te laten hun asielprocedure in 

België verder te zetten. Het is aan betrokkene of zijn raadsheer om aannemelijk te maken dat er zich in 

zijn zaak feiten en omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door 

België van een of meerdere artikels van het EVRM worden weerlegd hetgeen hier niet het geval is 

aangezien louter naar het EVRM wordt verwezen zonder dat er wordt aangetoond welk artikel van het 

EVRM België zou schenden. Dergelijke verklaringen zijn niet ernstig te nemen en op basis van de 

aangehaalde verklaringen van Meester Lecompte wordt geenszins aangetoond dat België het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens zou schenden indien zijn cliënten hun asielaanvraag niet in 

België mogen verderzetten. Met betrekking tot de eventuele schending van art. 8 van het EVRM indien 

zijn cliënten niet zouden toegelaten worden om hun asielprocedure in België af te wachten in het bijzijn 

van betrokkenes Belgische broer, dient te worden opgemerkt dat betrokkene, zijn echtgenote en zijn 

minderjarige broer vooreerst niet in op hetzelfde adres in België verblijven. Zelfs indien betrokkene op 

hetzelfde adres in België zou verblijven als zijn broer die erkend werd als vluchteling en nadien de 

Belgische identiteit verwierf, leidt dit bovendien niet automatisch tot een bescherming onder art. 8 van 

het EVRM. Het EHRM heeft reeds meermaals geoordeeld dat een familieband tussen meerderjarige 

broers en/of zussen niet aangenomen kan worden tenzij er kan worden aangetoond dat er bijkomende 

elementen van afhankelijkheid bestaan (EHRM, 10.042012, Balogun vs. UK, nr 60286/09 en EHRM, 

2003, Kwakye- Nti & Dufie vs Nederland, nr 31519/96). Betrokkene toont echter op geen enkele wijze 

aan dat er een band van afhankelijkheid zou zijn van zijn broer ten aanzien van betrokkene zelf, Er 

wordt op geen enkele wijze aangetoond dat de aanwezigheid van betrokkene in België noodzakelijk zou 

zijn omdat er een bepaalde band van afhankelijkheid zou bestaan van de broer van betrokkene ten 

aanzien van betrokkene. Op basis van het voorgaande dient dan ook te worden vastgesteld dat op basis 

van de stukken in het administratief dossier van betrokkene een eventuele schending van art. 8 van het 

EVRM niet aan de orde is. Het gegeven dat betrokkenes broer over een legaal verblijfsstatuut in België 

beschikt, is niet van die aard dat het hetgeen hiervoor werd uiteengezet in een ander daglicht kan 

plaatsen. Wat betreft een toepassing van de humanitaire clausule zoals voorzien in art. 15 van de 

Dublin-lI-Verordening dient te worden opgemerkt dat uit het administratief dossier van betrokkene 

nergens blijkt dat de Oostenrijkse autoriteiten om redenen van humanitaire of op culturele gronden, de 

Belgische autoriteiten hebben gevraagd om met instemming van verzoeker het asielverzoek te 

behandelen. Art. 15 van de Dublin-ll-Verordening heeft het enkel over een verzoek door een andere 

lidstaat en voorziet niet in de initiatiefmogelijkheid van de aanvrager. Van een dergelijk verzoek door 

een andere lidstaat, in casu Oostenrijk, is in deze dan ook geen sprake. Gelet op het absolute karakter 

van de aanwijzing van de verantwoordelijke lidstaat, beschikt de beslissing nemende overheid, in casu 

België, eens dat de verantwoordelijke lidstaat werd bepaald, met name Oostenrijk, en deze België niet 

heeft verzocht om het asielverzoek te behandelen, wat blijkt uit de expliciete instemming van Oostenrijk 

met het verzoek tot terugname van verzoeker, niet meer over een discretionaire bevoegdheid. Een 

behandeling van de asielaanvraag van betrokkene op basis van art. 15 van de Dublin-H- Verordening is 

dan ook niet aan de orde. Met betrekking tot de aangehaalde argumenten van Meester Lecompte dat 

indien de DVZ bij het verhoor van de asielzoeker vaststelt dat een andere lidstaat van de EU 

verantwoordelijk is, dat België dan de overdracht kan vragen aan de andere lidstaat, zijnde de Dublin-

procedure. Meester Lecompte stelt verder dat de DVZ zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 

drie maanden een overnameaanvraag zal richten tot de betrokken lidstaat en dat laattijdige overname-

aanvragen tot gevolg hebben dat België verantwoordelijk wordt. Meester Lecompte stelt verder dat 

binnen de twee maanden na ontvangst van het verzoek tot overname de aangesproken lidstaat moet 
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reageren en dat in sommige gevallen deze termijn verkort of verlengd kan worden en eveneens dat 

geen reactie binnen deze termijn de aanvaarding betekent van de verantwoordelijkheid. Meester 

Lecompte stelt verder dat de eigenlijk overdracht - behoudens uitzonderingen - binnen de zes maande 

na de aanvaarding van het verzoek tot overname gerealiseerd dient te worden anders wordt België toch 

verantwoordelijk. Meester Lecompte stelt verder dat er niet ontkend kan worden dat zijn cliënt(en) reeds 

meer dan acht maanden in België verblijven en dat slechts zeven maanden na de asielaanvraag er plots 

een Dublin onderzoek wordt verricht. Meester Lecompte stelt verder dat zijn cliënten mensen dat elke 

redelijke termijn overschreden is en dat België gelet op de aanwezigheid van familie in België en gelet 

op het ruime tijdsverloop tussen de aanvraag en de huidige convocatie België toepassing zou maken 

van het soevereiniteitsbeginsel en dat het dossier zou worden overgemaakt aan het CGVS. Wat betreft 

de uiteenzetting van Meester Lecompte met betrekking tot de termijnen van het overmaken en 

beantwoorden van overnameverzoeken in het kader van de Dublin-ll-Verordening dient te worden 

opgemerkt dat deze uiteenzetting in casu niet ter zake is. Uit de codering in het Eurodac-verslag van 

06.06.2012, met name AT1 120120805-1210084 blijkt dat er voor betrokkene door de Oostenrijkse 

autoriteiten een asielaanvraag werd geregistreerd in de Centrale-Eenheid van het Eurodac-systeem. 

Betrokkene zelf verklaarde eveneens dat hij in Oostenrijk asiel aanvroeg (DVZ, vraag 22). De codering 

'1' na de landencode AT verwijst immers zoals vastgelegd in art. 2.3 van de Verordening (EG) nr. 

407/2002 van de Raad van 28 

Betrokkene haalde met betrekking tot zijn gezondheidstoestand aan dat deze "ok" is (DVZ, vraag 39). In 

het administratief dossier van betrokkene zijn derhalve geen gegronde redenen aanwezig waaruit blijkt 

dat betrokkene zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit of zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van terugname, in casu Oostenrijk 

Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van terugname, in casu 

Oostenrijk, een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Gelet op al deze elementen, is er dan ook geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van art. 3§2 art. 4, art. 7, art. 8 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 

343/2003. België is dan ook niet verantwoordelijk voor de behandeling van een asielaanvraag die aan 

Oostenrijk toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en art 16.1 .c van 

Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18.02.2003. 

Bijgevolg moet bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten binnen de dertig (30) 

kalenderdagen en dient hij zich aan te bieden bij de bevoegde Oostenrijkse autoriteiten op de 

luchthaven van Wenen in Oostenrijk. 

Een terugkeer naar Oostenrijk kan indien gewenst door onze diensten worden georganiseerd. De 

Oostenrijkse autoriteiten zullen daarbij tenminste drie dagen vooraf in kennis gesteld worden van de 

overdracht van betrokkene - indien betrokkene van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken - zodat 

aangepaste opvang kan voorzien worden.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werp verzoeker de schending op van artikel 17 van de Dublin-II-Verordening 

(EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om 

te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een 

onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffend ede uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en 

tenslotte de schending van  artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

2.2. Verzoeker licht zijn enig middel als volgt toe: “Verzoekende partij meent volgende middelen die 

meer dan ernstig zijn te kunnen aanvoeren die de vernietiging van de aangevochten beslissing 

verantwoorden: ERNSTIG MIDDEL: Schending van artikel 17 van de DUBLIN II verordening 

(VERORDENING (EG) Nr. 343/2003 VAN DE RAAD van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria 

en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend), 

artikel 2 en 3 van de Motiveringswet van 29 juli 1991, artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15 

december 1980. Doordat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze heeft geantwoord op de door 

verzoekende partijen ingediende asielaanvraag en besloot dat België niet bevoegd was om de aanvraag 

van verzoeker te behandelen. Doordat artikel 17 DUBLIN II een duidelijke termijn oplegt waarbinnen 

overname kan gevraagd worden aan een derde land welke bevoegd zou zijn. Doordat DVZ deze 

wettelijke termijn liet verstrijken zonder overname te vragen, België bevoegd is geworden op basis van 
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artikel 17 Dublin II om de asielaanvraag van verzoeker te behandelen. Terwijl België bevoegd is om de 

asielaanvraag van verzoeker te beoordelen. Motivering: Artikel 17 

1. De lidstaat waarbij een asielverzoek is ingediend en die van mening is dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van dit verzoek, kan deze lidstaat zo spoedig mogelijk en in 

ieder geval binnen drie maanden na de indiening van het verzoek in de zin van artikel 4, lid 2, om 

overname verzoeken. Indien er binnen drie maanden geen verzoek tot overname van de asielzoeker 

wordt ingediend, is de lidstaat waarbij het asielverzoek is ingediend, verantwoordelijk voor de 

behandeling ervan. Dat er op absolute wijze werd vastgesteld dat verzoeker asiel indiende in België op 

13.08.2012 een asielaanvraag indiende en dat België aldus tot 18 november 2012 de mogelijkheid had 

om overname te vragen door een derde land, indien hiertoe redenen bestonden, maar naliet dit te doen, 

waardoor België verplicht is de aanvraag te behandelen. Dat de bestreden beslissing waarbij België 

aangeeft de aanvraag niet te zullen behandelen duidelijk aangeeft dat de aanvraag houdende asiel 

gebeurde op 13 augustus 2012 en pas op 13.08.2013 (waarschijnlijk betreft het hier een materiele 

vergissing) obv eurodacverslag de overmameverzoek vaststelde - terugnameverzoek van 29.04.2013. 

Dat DVZ dan ook in gebreke bleef de nodige maatregelen en onderzoeken te verrichten binnen de 

gestelde termijn. Dat middels duidelijke bepaling van artikel 17 van de DUBLIN II verordening België 

dan ook bevoegd is, ongeacht later ovemamevraag en aanvaarding door een derde lidstaat. Dat de 

Verordening bovendien directe werking heeft verkregen gelet op haar duidelijke bepalingen en het 

verloop van de termijnen. Ook dit middel is derhalve ernstig voldoende om de schorsing uit te spreken 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Dat bovenvermelde argumentatie reeds per schrijven van de 

raadsman van verzoeker werd voorgelegd. De DVZ gaat er van uit dat aangezien verzoeker reeds 

(verplicht) asiel vroeg in Oostenrijk, artikel 17 van de verordening niet van toepassing is. Verzoeker is 

het hier uiteraard niet mee eens. Artikel 17 geeft duidelijk weer dat indien een lidstaat waar er asiel werd 

aangevraagd (zoals in casu) van oordeel is dat een andere lidstaat bevoegd zou zijn, deze binnen de 3 

maanden de overname MOET vragen, bij gebreke waaraan, het land alsnog bevoegd wordt. De DVZ 

maakt een onderscheid tussen een overname en een terugnameverzoek. Dat deze indeling kunstmatig 

is en niet ter zake dienstig aangezien verzoeker in België op rechtsgeldige wijze een asielaanvraag 

indiende. Door deze aanvraag dient België te onderzoeken of zij bevoegd is. Meent België niet bevoegd 

te zijn, dan dient zij overname te vragen van het lopende asieldossier. Anders is het gesteld indien een 

vreemdeling illegaal op het grondgebied wordt aangetroffen en ze - obv Dublin-II verordening - zou 

worden teruggezonden. Enkel in dat laatste geval is er een verzoek tot terugname. De argumentatie en 

motivatie zoals hernomen in de bestreden beslissing kan dan ook niet. 3. BESLUIT. De Dienst 

Vreemdelingenzaken besloot bijgevolg overduidelijk ten onrechte. Deze middelen zijn ernstig om de 

vernietiging van de aangevochten beslissing te verantwoorden. Gelet op de bepalingen in artikel 39/82 

vraagt verzoekende partij bij uiterst dringende noodzakelijkheid het schorsingsverzoek onmiddellijk te 

behandelen.  

 

2.3. De bestreden beslissing steunt op artikel 16.1.C van de Verordening van de Raad (EG) nr. 

343/2003. Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar artikel 17 van de Dublin Verordening. Dit artikel 

voorziet inderdaad in een termijn van drie maanden om een verzoek tot ‘overname’ te richten aan de 

verantwoordelijke Lidstaat.  

 

Artikel 13 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 bepaalt: 

 

“Wanneer op basis van de in deze verordening vastgestelde criteria geen lidstaat kan worden 

aangewezen die verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek, is de lidstaat waar het 

verzoek het eerst werd ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling ervan.” 

 

De bestreden beslissing steunt op artikel 16.1.C van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 dat 

bepaalt: 

 

“De lidstaat die krachtens deze verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek, is verplicht: 

c) een asielzoeker wiens verzoek in behandeling is en die zich ophoudt in een andere lidstaat zonder 

daarvoor toestemming te hebben gekregen, volgens de in artikel 20 bepaalde voorwaarden terug te 

nemen.” 

 

Artikel 20 van de Dublin-II-Verordening luidt als volgt: 

 

“1. De in artikel 4, lid 5, en artikel 16, lid 1, onder c), d) en e), bedoelde terugname van asielzoekers 

geschiedt overeenkomstig de volgende bepalingen: 
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 a) Het terugnameverzoek dient gegevens te bevatten op grond waarvan de aangezochte lidstaat 

kan nagaan of hij verantwoordelijk is. 

b) De voor terugname aangezochte lidstaat is verplicht de gegevens te verifiëren en op het verzoek 

te antwoorden, en wel zo spoedig mogelijk en onder geen beding later dan één maand nadat het 

aan hem is voorgelegd. Wanneer het verzoek is gebaseerd op uit het Eurodac-systeem verkregen 

 gegevens, wordt deze termijn teruggebracht tot twee weken. 

c) Indien de om terugname verzochte lidstaat niet reageert binnen de onder b) genoemde termijn 

van één maand of twee weken, wordt hij geacht in te stemmen met terugname van de asielzoeker. 

d) Een lidstaat die instemt met een terugnameverzoek, is verplicht de asielzoeker weer tot zijn 

grondgebied toe te laten. De overdracht gebeurt overeenkomstig de nationale wetgeving van de 

verzoekende lidstaat, na overleg tussen de betrokken lidstaten, zodra dat praktisch mogelijk is en 

uiterlijk binnen een termijn van zes maanden na de aanvaarding van het verzoek om overname door 

een andere lidstaat of de beslissing op het beroep of op het verzoek tot herziening wanneer dit 

opschortende werking heeft.” 

 

2.4. Artikel 20 van de Verordening 343/2003/EG voorziet voor de lidstaat die het terugnameverzoek doet 

geen termijn waarbinnen dit verzoek dient te gebeuren. Een schending van de termijn van artikel 17 

wordt dan ook niet aangetoond. Uit het administratief dossier blijkt immers duidelijk dat de Belgische 

autoriteiten op 29 april 2013 een ‘terugnameverzoek’ hebben gericht aan Oostenrijk op basis van artikel 

16, lid 1, sub c van de Verordening, en geen ‘overnameverzoek’. 

 

2.5. Uit de codering in het Eurodac-verslag van 6 juni 2012, met name “AT1-120120805-1210084” blijkt 

dat er voor verzoeker door de Oostenrijkse autoriteiten een asielaanvraag werd geregistreerd in de 

Centrale-Eenheid van het Eurodac-systeem. Betrokkene zelf verklaarde eveneens dat hij in Oostenrijk 

asiel aanvroeg (DVZ, vraag 22). De codering '1' na de landencode AT verwijst immers zoals vastgelegd 

in artikel 2.3 van de Verordening (EG) nr. 407/2002 van de Raad van 28 februari 2002 tot vaststelling 

van sommige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2725/2000 betreffende de instelling van 

"Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van 

de Overeenkomst van Dublin, op een asielaanvraag.  

 

2.6. Aangezien betrokkene zoals blijkt uit zijn verklaringen en zoals blijkt uit het Eurodac-versiag van 13 

augustus 2012 een asielaanvraag heeft ingediend in Oostenrijk maakt betrokkene in het kader van de 

Dublin-ll-Verordening dan ook geen onderwerp uit van een ‘overnameverzoek’ maar van een 

‘terugnameverzoek’. Aangezien een overnameverzoek voor betrokkene niet aan de orde is, aangezien 

het hier een terugnameverzoek betreft op basis van artikel 16.1.c van de Dublin-ll-Verordening, zijn de 

door verzoeker aangehaalde termijnen die in de Dublin-ll-Verordening zijn vastgesteld voor het 

versturen van een overnameverzoek aan de verantwoordelijk geachte Lidstaat alsook de 

antwoordtermijn die deze Lidstaat dient te respecteren, zoals bedoeld in artikel 17 van de Dublin-ll-

Verordening, hier niet aan de orde. 

 

2.7. De uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991, heeft tot doel heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten 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. Het begrip afdoende impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (R.v.St., 

nr. 110.071, 6 September 2002, R.v.St., nr. 129.466, 19 maart 2004, R.v.St., nr. 132.710, 21 juni 2004). 

 

2.8. In de bestreden beslissing wordt zeer uitvoerig en gedetailleerd geargumenteerd waarom België 

niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. De bestreden beslissing laat 

verzoeker toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de beslissing werd genomen, en 

maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting 

wordt beoogd. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991. 

 

2.9. Wat de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet tenslotte betreft, moet er 

op worden gewezen dat artikel 6 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 bepaalt dat deze "slechts van 

toepassing is op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde 
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bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen 

opleggen". Uit een en ander volgt dat op het stuk van de motiveringsverplichting de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen een wet van suppletoire aard is 

(R.v.St., nr. 129.903, 30 maart 2004; R.v.St., nr. 160.589, 27 juni 2006). 

 

2.10. Tot slot merkt de Raad op dat verzoeker de overige, talrijke en omstandig gemotiveerde motieven 

van de bestreden beslissing van 27 mei 2013 niet betwist, noch een middel aangaande deze motieven 

ontwikkelt.  

 

Het enig middel is niet gegrond.  

 

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 tweeëntwintig oktober tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


