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 nr. 145 489 van 18 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 19 december 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 10 december 2014 tot 

weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 6 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 december 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van de verzoekende 

partij een beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens. Dit 

is de bestreden beslissing die gemotiveerd wordt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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

Wordt aan de heer, 

[B.M.] […] 

nationaliteit: Onbepaald 

die een asielaanvraag ingediend heeft, de binnenkomst in het Rijk geweigerd. 
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REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Frankrijk toekomt, met 

toepassing van  artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 12(2) van Verordening 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van juni 2013. 

De betrokkene,  [B.M.], kwam op 18.10.2014 aan op de luchthaven van Zaventem.  Hij was toen in bezit 

van zijn nationale identiteitskaart nr. xxx. 

Uit informatie die we mochten ontvangen van de luchtvaartmaatschappij Egyptair en waarvan een kopie 

aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat betrokkene bij zijn vertrek uit Caïro op 

18.10.2014 in het bezit was van zijn nationaal paspoort met nr […], voorzien van een Schengenvisum, 

afgeleverd door de Franse Ambassade te Jerusalem op 26.03.2014 en geldig van 27.03.2014 tot 

26.03.2015. Op het paspoort wordt tevens het identiteitskaartnr van betrokkene, zijnde […], vermeld. 

Betrokkene heeft op 18.10.2014 een asielaanvraag ingediend. In het kader van art. 12 van de 

Verordening (EG) nr. 604/2013 van de Raad van 26 juni 2013 werd een overname gevraagd aan 

Frankrijk op 24.10.2014. Op 26.11.2014 werd deze aanvraag door de bevoegde Franse autoriteiten 

aanvaard. 

Bijgevolg wordt bovengenoemde  teruggeleid naar de grens  en dient hij zich aan te bieden bij  de 

Franse autoriteiten.” 

 

Deze beslissing wordt bij uiterst dringende noodzakelijkheid geschorst bij arrest 134 639 van 5 

december 2014. 

 

Op 10 december 2014 met kennisgeving dezelfde dag neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris een nieuwe beslissing onder de vorm van een bijlage 25quater met volgende reden: 

 

“België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Frankrijk toekomt, 

met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 12(2) van Verordening 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van juni 2013. 

 

De betrokkene, [B.M.], kwam op 18.10.2014 aan op de luchthaven van Zaventem. Hij was toen in bezit 

van zijn nationale identiteitskaart met nr. 800021552. 

Uit informatie die we mochten ontvangen van de luchtvaartmaatschappij Egyptair en waarvan een kopie 

aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat betrokkene bij zijn vertrek uit Caïro op 

18.10.2014 in het bezit was van zijn nationaal paspoort met nr xxx, voorzien van een Schengenvisum, 

afgeleverd door de Franse Ambassade te Jerusalem op 26.03.2014 en geldig van 27.03.2014 tot 

26.03.2015. Op het paspoort wordt tevens het identiteitskaartnummer van betrokkene, zijnde xxx, 

vermeld. 

 

Betrokkene heeft op 18.10.2014 een asielaanvraag ingediend. In het kader van art. 12 van de 

Verordening (EG) nr. 604/2013 van de Raad van 26 juni 2013 werd een overname gevraagd aan 

Frankrijk op 24.10.2014. Op 26.11.2014 werd deze aanvraag door de bevoegde Franse autoriteiten 

aanvaard. 

 

Met betrekking tot de overdracht naar Frankrijk en de verantwoordelijkheid van Frankrijk voor de 

behandeling van deze asielaanvraag, dient te worden benadrukt dat Frankrijk 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 dat betrokkene voor de behandeling van zijn asielaanvraag 

minder waarborgen in Frankrijk dan in België zou kunnen genieten. Frankrijk 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 betrokkene zal door 

de Franse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden die voortvloeien uit het 

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten. Er is dan ook geen enkele 

reden om aan te nemen dat de Franse autoriteiten de minimumnormen betreffende de asielprocedure 

en de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals vastgelegd 

in de Europese richtlijnen 2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden respecteren.  

 

Betrokkene brengt geen concrete motieven aan waarom een terugkeer naar Frankrijk een inbreuk zou 

betekenen op de Europese richtlijn 2004/83/EG of op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM). De loutere vermelding van een vrees volstaat niet aangezien deze niet 
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gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene, daar hij nog nooit in Frankrijk is geweest. 

Betrokkene moet kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Frankrijk 

een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de 

EVRM. Het gegeven dat Frankrijk in 2013 de tweede ontvangende EU-lidstaat was voor asielzoekers, 

betekent niet automatisch dat betrokkene er blootgesteld zou worden aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling en/of dat zijn asielaanvraag niet met de nodige aandacht en objectiviteit zou 

worden behandeld. Betrokkene legt geen enkel begin van bewijs voor waaruit blijkt dat Frankrijk 

momenteel de asielaanvragen van vreemdelingen, die in toepassing van de Dublin-Verordening 

overgenomen worden van een andere lidstaat, niet met de nodige zorg en conform de ter zake 

geldende internationale regelgeving zou onderzoeken.  

 

Betreffende een mogelijk risico op blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de 

zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Frankrijk dient het volgende te 

worden opgemerkt: Hoewel uit een analyse van rapporten en persartikelen
 
blijkt dat de asielprocedure 

en opvangvoorzieningen in Frankrijk voor verbetering vatbaar zijn, kan niet automatisch worden gesteld 

dat een persoon, louter omdat die asielzoeker is of zou zijn of tot een kwetsbare groep zou behoren, 

automatisch en zonder meer deel zou uitmaken van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan 

een praktijk van slechte, vernederende en mensonwaardige behandelingen zoals bepaald in art. 3 van 

het EVRM. Uit een analyse van deze verschillende rapporten blijkt dat men niet kan stellen dat de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Frankrijk dergelijke structurele 

tekortkomingen vertonen dat asielzoekers die in het kader van de Dublin-Verordening aan Frankrijk 

worden overgedragen, er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van 

het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

 

Daarnaast heeft het UNHCR geen recente rapporten gepubliceerd waarin het stelt dat het systeem van 

de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Frankrijk dergelijke structurele 

tekortkomingen zou vertonen dat asielzoekers die in het kader van de Dublin-Verordening aan Frankrijk 

worden overgedragen, er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van 

het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Er zijn evenmin 

publicaties beschikbaar waarin het UNHCR oproept om in het kader van de Dublin-Verordening geen 

personen over te dragen aan Frankrijk omwille van structurele tekortkomingen in het Franse systeem 

van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen waardoor asielzoekers die in het kader van de 

Dublin-Verordening aan Frankrijk zouden worden overgedragen, er onmenselijk of vernederend 

behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Wel integendeel: het UNHCR heeft Frankrijk zelfs recent 

opgeroepen meer Syrische vluchtelingen op te vangen.  

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 21 december 

2011 in de gevoegde zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department en C-

493/10, M.E. e.a. versus Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law 

Reform ondermeer stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de doelstellingen en het 

systeem van de Dublin-Verordening indien de geringste schending van de richtlijnen 2003/9/EG, 

2004/83/EG en 2005/85/EG zou volstaan om de overdracht van een asielzoeker aan de bevoegde 

Lidstaat te verhinderen. Door het vermoeden te vestigen dat de grondrechten van de asielzoeker zullen 

worden geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal gesproken bevoegd is om zijn asielverzoek te 

behandelen, beoogt de Dublin-Verordening een duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om snel 

te kunnen bepalen welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek zoals 

met name in de punten 124 en 125 van de conclusie van Advocaat-Generaal V. Trstenjak van 

22.09.2011 in de zaak in de zaak C-411/10 van N.S. versus Secretarty of State for the Home 

Department blijkt. Daartoe voorziet de Dublin-Verordening in een regeling die inhoudt dat slechts één 

Lidstaat, die op basis van de objectieve criteria wordt aangewezen, bevoegd is om een in een Unieland 

ingediend asielverzoek te behandelen. Indien iedere niet-naleving van een afzonderlijke bepaling van de 

richtlijnen 2003/9/EG, 2004/83/EG of 2005/85/EG door de bevoegde Lidstaat in casu tot gevolg zou 

hebben dat de Lidstaat waarin een asielverzoek wordt ingediend, de asielzoeker niet aan die eerste 

Lidstaat kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van de Dublin-II-Verordening vervatte criteria om 

de bevoegde Lidstaat te bepalen een extra uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk 

onbeduidende schendingen van de eerder vermeldde richtlijnen, in casu 2003/9/EG, 2004/83/EG of 

2005/85/EG, in een bepaalde Lidstaat, ertoe kunnen leiden dat deze staat ontslagen wordt van de in 

deze Verordening bepaalde verplichtingen. Dit zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de 

verwezenlijking van het doel, met name snel te bepalen welke Lidstaat bevoegd is om een in de Unie 

ingediend asielverzoek te behandelen, in gevaar brengen.  
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Niettegenstaande dat een overdracht een schending kan uitmaken van in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie indien er ernstig 

gevreesd moet worden dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in de 

verantwoordelijke Lidstaat tekort schieten waardoor asielzoekers die aan een Lidstaat worden 

overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dient te worden 

vastgesteld dat er op basis van een analyse van verschillende rapporten echter niet gesteld kan worden 

dat men als asielzoeker of louter en alleen omdat men deel zou uitmaken van de kwetsbare groep van 

asielzoekers, in Frankrijk zonder meer en automatisch zal worden blootgesteld aan een behandeling die 

strijdig is met art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie. Op basis van deze rapporten en de door betrokkene aangehaalde verklaringen, kan er dan ook 

geen intentionele bedreiging, uitgaande van de Franse 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 wordt weerlegd. Hiervan is 

sprake als de asielzoeker aannemelijk maakt dat er tijdens de asielprocedure in 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. 

Een loutere vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens geenszins omdat 

deze niet gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen 

aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Frankrijk een reëel risico loopt om te 

worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM. Betrokkene toont 

tevens op geen enkele manier aan op welke wijze de situatie in Frankrijk ertoe zou leiden dat hij 

gerepatrieerd zou worden naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of 

naar het land waar hij zijn gewoonlijke verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een reden is 

om aan te nemen dat er een risico bestaat dat de Franse autoriteiten hem zouden repatriëren naar het 

land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij zijn gewoonlijk 

verblijf heeft vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft.  

 

A priori zou betrokkene in Frankrijk mogen genieten van een normale asielprocedure, aangezien hij 

geen burger is van een veilig land van herkomst en verklaart in Frankrijk nog geen asielaanvraag te 

hebben ingediend
1
. Hij mag dus opvang krijgen in een centrum voor noodopvang tot zijn binnenkomst in 

een CADA. Verder is het zo dat, aangezien betrokkene in Frankrijk nog geen asielaanvraag heeft 

ingediend, hij voorrang heeft op een plaats in een CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile). 

Mensen die toch geen plaats krijgen in een CADA kunnen opvangen worden in centra voor noodopvang 

of daklozenopvangcentra. Tussen de eerste afspraak in de prefectuur en de aflevering van een 

voorlopige verblijfsmachtiging worden de asielzoekers ook opvangen in deze centra voor noodopvang. 

 

Er werd betrokkene bij het gehoor d.d. 24 oktober 2014 gevraagd of hij redenen had, met betrekking tot 

de omstandigheden van opvang of behandeling, die een verzet tegen de overdracht naar de 

verantwoordelijke lidstaat zouden rechtvaardigen. Hij antwoordde hierop dat België een goede reputatie 

heeft op vlak respect voor de mensenrechten, vooral voor Palestijnen. Verder stelde hij bezorgd te zijn 

om zijn gezin in Gaza en zo snel mogelijk een gezinshereniging te willen. In zijn faxbericht dd. 04 

november 2014 stelt betrokkene - via zijn raadsman- dat de opvangsituatie in Frankrijk voor 

asielzoekers niet voldoende is ondanks noodmaatregelen, dat de registratie van asielzoekers problemen 

kent en lang duurt en dat er een structureel gebrek aan opvangmogelijkheden bestaat. Betrokkene toont 

echter niet met concrete feitelijke elementen aan dat zijn gezinsleden een risico zouden lopen voor hun 

leven of dat hij in Frankrijk zonder meer en automatisch zal worden blootgesteld aan een behandeling 

die strijdig is met art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie. Hij toont ook geen verband aan tussen de door hem beweerde risico’s en de duur van de 

asielprocedure in Frankrijk.  

 

De Franse autoriteiten zullen bovendien ten minste drie dagen op voorhand in kennis gesteld worden 

van de overdracht van betrokkene zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. Uit rapporten kan 

bovendien worden opgemaakt dat vreemdelingen die in het kader van de Dublin-Verordening 

overgedragen worden aan de bevoegde Franse autoriteiten, dezelfde toegang krijgen tot de 

asielprocedure en de opvangmogelijkheden als de vreemdelingen die in Frankrijk een eerste 

asielaanvraag indienen.  
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Bijgevolg wordt bovengenoemde teruggeleid naar de grens en dient hij zich aan te bieden bij de Franse 

autoriteiten.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

Op 23 december 2014 wordt de verzoekende partij gerepatrieerd. 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting stelt de verwerende partij de Raad ervan in kennis dat de verzoekende partij dat de 

bestreden beslissing zou zijn ingetrokken en dat de verzoekende partij op 23 december 2014 vertrokken 

is uit het Rijk. Zij staaft haar stelling met stukken die aan de raadsman van de verzoekende partij 

worden meegedeeld. Zij voegt een verslag van vertrek bij waaruit blijkt dat de verzoekende partij 

inderdaad op voornoemde datum zonder verzet is vertrokken.  

 

De verwerende partij en de verzoekende partij stellen dat de zaak hierdoor zonder voorwerp is komen te 

staan. Uit deze stukken blijkt eveneens dat de verzoekende partij haar asielaanvraag wenst stop te 

zetten.  

 

Bijgevolg is het beroep onontvankelijk. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien mei tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, Griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


