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 nr. 121 360 van 24 maart 2014 

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 Indiase nationaliteit te zijn, op 31 december 2013 

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

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten van 16 december 2013. 

 

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 20 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de ontvankelijkheid 

 

1.1. Luidens artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kunnen de beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet enkel voor de Raad worden gebracht door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang. Het belang waarvan de 

verzoekende partij blijk dient te geven, moet niet enkel bestaan op het ogenblik van het indienen van het 

beroep, doch moet ook nog bestaan op het ogenblik van de uitspraak in die zin dat de verzoekende 

partij op dat ogenblik moet aantonen dat zij nog een tastbaar voordeel kan halen uit de vernietiging van 

de bestreden beslissing (cf. RvS 4 december 2006, nr. 165.506). 

 

1.2. De bestreden beslissing werd genomen omdat verzoeker op grond 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 in toepassing van de Europese regelgeving terzake 
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diende te worden overgedragen aan Slovakije dat als verantwoordelijke lidstaat op 18 november 2013 

had ingestemd met de vraag tot terugname van verzoeker.  

 

1.3. Uit informatie die door de verwerende partij na het sluiten van de debatten ter beschikking werd 

gesteld, blijkt dat de verzoekende partij op datum van 28 januari 2014 werd getransfereerd naar 

Slovakije. 

 

1.4. Gelet op hetgeen in punt 1.3. is uiteengezet, stelt zich de vraag welk belang de verzoekende partij 

nog heeft bij het onderhavige beroep ingesteld tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verklaren. Wanneer het belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt 

gesteld, moet de verzoekende partij daarover standpunt innemen en het actuele karakter van haar 

belang aantonen (cf. RvS, 18 december 2012, nr. 221.810).  

 

1.5. Ter terechtzitting stelt de verzoekende partij dat ze in deze nog steeds belang heeft omdat artikel 3 

van het EVRM niet onderzocht is. 

 

1.6. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing heeft onderzocht in het licht van artikel 3 van het EVRM. In de bestreden beslissing wordt 

aangaande artikel 3 van het EVRM gesteld: 

 

“Elke lidstaat is we! gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere Lidstaat zou kunnen 

leiden tot een reëel gevaar op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Hieromtrent wijzen we er op 

dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete, op zijn individuele zaak betrokken feiten 

en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij bij een overdracht aan Slovakije een reëel risico loopt 

te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM, 

We wijzen er ook op dat de Slovaakse instanties op 18.11.2013 instemden met de terugname van de 

betrokkene en met de behandeling van zijn asielaanvraag op grond van artikel 16(1) e van Verordening 

343/2003. Dit betekent dat de betrokkene na overdracht een nieuwe asielaanvraag zal kunnen indienen. 

De Slovaakse instanties zullen de betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van deze asielaanvraag. Hij zal als asielzoeker gemachtigd zijn te 

verblijven in Slovakije en de volgens de wetgeving voorziene opvang en zorgen kunnen verkrijgen. 

Slovakije ondertekende immers de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet dan ook van uitgegaan worden 

dat Slovakije het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Slovaakse autoriteiten 

behandelen asielaanvragen volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die 

ook gelden in de andere Lidstaten. Slovakije is als lidstaat van de Europese Unie gebonden door 

dezelfde internationale verdragen als België en onderwerpt asielaanvragen, net als België en de andere 

Lidstaten, aan een individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming 

toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen 

enkele aanleiding om aan te nemen dat de Slovaakse 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. Dat een eerdere in Slovakije ingediende asielaanvraag werd afgewezen betekent 

geenszins dat deze aanvraag niet op een gedegen wijze aan de bovenvermelde standaarden en 

normen werd getoetst. 

Slovakije kent onafhankelijke beroepsinstanties inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen 

inzake detentie en verwijdering. Indien nodig kunnen voorlopige maatregelen worden gevraagd met 

toepassing van artikel 39 van het procedurereglement van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

 

Tot slot stelt de bestreden beslissing: 

 

“Betrokkene maakte bovendien tijdens zijn gehoor ook geen enkele melding van feiten, ervaringen of 

omstandigheden die doen besluiten dat de betrokkene door een overdracht aan Slovakije in een situatie 

zou belanden die strijdig zou zijn met artikel 3 van het EVRM. Hij stelde immers louter in Slovakije eerst 

drie maanden in een gesloten centrum verbleven te hebben, daarna nog in een opvangcentrum en 

tenslotte zou hij nog enkele dagen in Bratislava verbleven hebben, waarna hij Slovakije vrijwillig zou 

verlaten hebben en naar Italië gereisd zijn. 
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De betrokkene verklaarde tijdens zijn verhoor noch in België, noch in een andere Lidstaat familie te 

hebben. Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand maakte de betrokkene tijdens zijn verhoor d.d. 

30.08.2013 geen melding van gezondheidsproblemen. Ook na het verhoor bracht de betrokkene in het 

kader van zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen aan die aanleiding geven om te 

besluiten dat redenen van gezondheid een overdracht aan de Slovaakse instanties zouden verhinderen 

of dat de betrokkene vanwege redenen van gezondheid bij overdracht aan Slovakije een reëel risico 

loopt op blootstelling aan omstandigheden, die een inbreuk zouden vormen op artikel 3 van het EVRM. 

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

aannemelijk maakt dat hij bij overdracht aan Slovakije een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden, die een inbreuk zouden vormen op artikel 3 van het EVRM.” 

 

De verzoekende partij kan niet gevolgd worden in haar stelling dat artikel 3 van het EVRM niet 

onderzocht is en toont derhalve niet aan dat zij een actueel belang heeft. 

 

2. Korte debatten 

 

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

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

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

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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 maart tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


