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 nr. 164 936 van 30 maart 2016 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 december 2013 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten van 

22 november 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 21 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

  

1.1. Verzoeker werd voor het eerst aangetroffen op 16 november 2007 te Oostende. Hij was minderjarig 

en werd op 15 mei 2008 onder voogdij gesteld. Op 25 mei 2008 werd aan de voogd van verzoeker een 

bevel tot terugbrenging (bijlage 38) betekend. 

 

Op 4 juli 2009 werd de voogdij van rechtswege beëindigd. 

 

Op 7 november 2011 was verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot 

terugleiding naar de grens en een beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde, betekend.  
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Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat verzoeker op 26 mei 2008 in Nederland asiel aanvroeg 

onder een valse identiteit en nationaliteit. Deze aanvraag werd afgewezen, in beroep op 17 juli 2008 

ongegrond verklaard en in hoger beroep eveneens ongegrond verklaard op 15 juli 2008. 

 

Verzoekende partij is opnieuw naar België gekomen op een niet nader gekende datum. Hij werd in het 

bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten op 27 februari 2011 en 11 juli 2011. 

 

Op 9 november 2011 werd de terugname van verzoekende partij gevraagd aan Nederland, dat op 21 

november 2011 instemde met dat verzoek. De betrokkene werd op 2 december 2011 aan de 

Nederlandse instanties overgedragen.  

Hij keerde terug naar België op een niet nader gekende datum. 

 

Op 6 januari 2013 werd de betrokkene opnieuw in België aangetroffen. Hij was het voorwerp van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Verzoeker vroeg in België voor het eerst asiel aan op 25 september 2013. 

Op 24 oktober 2013 werd een terugnameverzoek gericht aan Nederland, dat op 6 november 2013 op 

grond van artikel 16(1)e van Verordening 343/2003 instemde met de terugname van de verzoekende 

partij. 

 

Verzoekende partij werd op 3 december 2013 overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. 

 

1.2. De bestreden beslissing luidt 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, wordt aan de heer / 

mevrouw
(1)

, die verklaart te heten
(1)

: 

 

naam : M. 

voornaam : R. 

geboortedatum : 05.07.1991 

geboorteplaats : Sahara 

nationaliteit : Marokko 

 

die een asielaanvraag heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan NEDERLAND 

toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 16(1)e 

van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003. 

De betrokkene, die op op 25.09.2013 asiel vroeg in België, kwam voor het eerst in contact met de 

Belgische instanties op 16.11.2007, toen hij werd aangetroffen te Oostende. Omdat de betrokkene 

verklaarde te zijn geboren op 04.07.1991 werd de betrokkene onder voogdij geplaatst. Op 25.05.2008 

werd aan de voogd van de betrokkene een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) betekend. Op 

04.07.2009 werd de voogdij van rechtswege beëindigd. Op 07.11.2011 was de betrokkene het voorwerp 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en een 

beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de betrokkene 

op 25.05.2008 asiel vroeg in Nederland en op 09.11.2011 werd de terugname van de betrokkene 

gevraagd aan Nederland, dat op 21.11.2011 instemde met dat verzoek. De betrokkene werd op 

02.12.2011 aan de Nederlandse instanties overgedragen. Op 06.01.2013 werd de betrokkene opnieuw 

in België aangetroffen. Hij was het voorwerp van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod (bijlage 13sexies). 

De betrokkene werd gehoord op 10.10.2013 en verklaarde dat hij Marokko op zestienjarige leeftijd 

verliet en via Frankrijk naar België reisde. Hij bevestigde dat hij in mei 2008 asiel vroeg in Nederland, 

maar na een jaar terugkeerde naar België. De betrokkene werd daarna op 27.02.2011, 11.07.2011 en 
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07.11.2011 in België aangetroffen. Op 02.12.2011 werd hij, zoals eerder vermeld, aan de Nederlandse 

instanties overgedragen. 

Op 24.10.2013 werd een terugnameverzoek gericht aan Nederland, dat op 06.11.2013 op grond van 

artikel 16(1)e van Verordening 343/2003 instemde met de terugname van de betrokkene. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkenegevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij besloot 

asiel te vragen in België, nadat hij eerder asiel vroeg in Nederland (vraag 34) en of hij met betrekking tot 

omstandigheden van opvang of van behandeling redenen heeft, die volgens hem verzet tegen een 

overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat rechtvaardigen (vraag 36). 

De betrokkene stelde dat hij besloot asiel te vragen in België omdat hij tijdens zijn eerdere verblijf in 

België door pleegouders en vrienden werd geholpen. Hij uitte bezwaar tegen een overdracht aan 

Nederland omdat hij niet meer in detentie wil worden geplaatst en vanwege zijn homoseksualiteit in 

België wil blijven. 

We benadrukken dat het volgen van de betrokkene in zijn keuze van het land waar hij asiel wil vragen 

neerkomt op het ontkennen van de doelstellingen van de Europese instanties. In Verordening 343/2003 

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

de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker wordt 

uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een Lidstaat door de betrokkene kan dan ook geen 

grond voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 343/2003. 

Elke Lidstaat is 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 Nederland een reëel risico loopt te 

worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het 

EVRM. 

Zoals reeds vermeld uitte de betrokkene bezwaren tegen een overdracht aan Nederland omdat hij naar 

eigen zeggen niet meer in detentie wil worden geplaatst en vanwege zijn homoseksualiteit in België wil 

blijven. De betrokkene verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij in Nederland ongeveer drie jaar en vier 

maanden in verschillende gevangenissen verbleef, maar duidde de omstandigheden en motieven van 

zijn opsluiting niet nader. De betrokkene verduidelijkte ook niet waarom hij precies vanwege zijn 

homoseksualiteit in België wil blijven en in hoeverre dit aspect volgens hem verzet tegen een overdracht 

zou rechtvaardigen. 

We wijzen er op dat de Nederlandse instanties op 06.11..2013 instemden met de terugname van de 

betrokkene 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 Nederlandse instanties zullen de 

betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig onderzoek van deze 

asielaanvraag. Er zijn op grond van de elementen van het dossier geen redenen om aan te nemen dat 

de een overdracht van de betrokkene aan Nederland gelijk staat met detentie. We voegen hieromtrent 

toe dat Nederland onafhankelijke beroepsinstanties kent voor 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. 

Nederland ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet van worden uitgegaan dat Nederland het 

beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Nederlandse autoriteiten behandelen asielaanvragen 

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

Lidstaten. Nederland 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 Nederlandse 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 

eerder door de betrokkene in Nederland ingediende asielaanvraag werd afgewezen betekent geenszins 

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

getoetst. 

De betrokkene verklaarde tijdens zijn verhoor in België verblijvende pleegfamilie te hebben. Het betreft 

het gezin, dat de betrokkene als niet begeleide minderjarige opving. Artikels 7 en 8 van Verordening 

343/2003 leggen de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag bij de Lidstaat, 

waar gezinsleden van de aanvrager verblijven in de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling of 

(erkende) vluchteling. Er moet echter worden opgemerkt dat betrokkene ten overstaan van zijn 
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pleegfamilie niet kan worden beschouwd als gezinslid, zoals omschreven door artikel 2, i) van 

Verordening 343/2003 (echtgenoot of ongehuwde partner of minderjarige kinderen). Verder wijzen we er 

op dat de betrokkene in het kader van zijn asielaanvraag geen elementen aanbracht die aanleiding 

geven te besluiten dat er vanwege welbepaalde redenen tussen de betrokkene en zijn Belgische 

pleegfamilie een relatie van afhankelijkheid bestaat, die de nabijheid van de betrokkene bij deze familie 

noodzakelijk maakt. 

Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand stelde de betrokkene tijdens het verhoor d.d. 10.10.2013 geen 

gezondheidsproblemen te kennen. We merken op dat de betrokkene ook na het verhoor in het kader 

van zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen, die aanleiding geven te besluiten dat 

redenen van gezondheid een overdracht aan Nederland zouden verhinderen of dat redenen van 

gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die 

een inbreuk vormenop artikel 3 van het EVRM, aanbracht. 

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

overdracht van de betrokkene zodat -indien nodig- aangepaste opvang kan worden voorzien. 

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

aannemelijk maakt dat hij door een overdracht aan Nederland een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden, die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de 

behandeling van de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van 

Verordening 343/2003. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag, die aan de Nederlandse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen en artikel 16(1)e van Verordening 343/2003. 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

 

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Nederlandse instanties”.” 

 

2.  Over de ontvankelijkheid 

 

2.1.  Verwerende partij werpt de exceptie van onontvankelijkheid op bij gebrek aan een actueel belang 

in hoofde van verzoeker bij de vernietiging van de component van de bestreden beslissing “het bevel 

om het grondgebied te verlaten”. Verwerende partij licht toe dat verzoekende partij met toepassing van 

artikel 16(1)e van Verordening 343/2003, op 3 december 2013 werd overgedragen aan de Nederlandse 

autoriteiten. 

 

2.2. Overeenkomstig 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 (hierna: de 

vreemdelingenwet) kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht 

worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de 

vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de 

interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan 

hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (zie onder meer: RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Een verzoeker beschikt over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: hij dient 

door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker en actueel 

nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet hem 

tevens een direct, persoonlijk, wettig, zeker en actueel voordeel verschaffen. 

 

Het belang waarvan een verzoeker blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen 

van het annulatieberoep en hij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van het belang 
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kan weliswaar evolueren, maar de verzoeker moet minstens aannemelijk maken dat de vernietiging hem 

een concreet voordeel oplevert. 

 

Wanneer er twijfel rijst omtrent verzoekers belang, komt het de verzoeker toe aan de Raad alle nuttige 

gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden 

van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft (RvS 7 januari 2015, nr. 229.752). 

 

2.3. Het wordt niet betwist dat de verzoeker inmiddels, in uitvoering van de bestreden beslissing en met 

toepassing van artikel 16(1)e van Verordening 343/2003, is overgedragen aan de Nederlandse 

autoriteiten op 3 december 2013.   

  

2.4. Ter terechtzitting werd dan ook, in het licht van hetgeen voorafgaat, gevraagd het actueel belang bij 

het onderhavige beroep toe te lichten. De advocaat van de verzoeker stelt te volharden maar geeft 

hieraan  geen enkele invulling. Gevraagd of de advocaat nog contact had met zijn cliënt, wordt ter 

terechtzitting gesteld dat het contact verbroken werd vanaf de overdracht naar Nederland twee jaar 

geleden en de advocaat aldus niet weet in welk land verzoekende partij thans verblijft, noch onder welke 

omstandigheden of eventuele verblijfstitel.   

 

2.5. Het blijkt dan ook dat de verzoekende partij geen nuttige gegevens ter beoordeling aanvoert die 

kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden van de zaak nog een actueel belang bij de 

nietigverklaring heeft (cf. RvS 7 januari 2015, nr. 229.752). Dit volstaat om het beroep te verwerpen (cf. 

RvS 30 juni 2004, nr. 133.373).  

 

2.6. Bij gebrek aan enige concrete toelichting kan de Raad in de gegeven omstandigheden bijgevolg 

enkel vaststellen dat de verzoeker geen blijk geeft van het rechtens vereiste, actueel belang (cf. RvS 18 

december 2012, nr. 221.810).  

 

2.7. Het beroep is onontvankelijk. 

 

3. 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: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend zestien door: 

 

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK 

 


