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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.420 van 30 maart 2009
in de zaak X II

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Afghaanse nationaliteit, op 17 oktober 2008 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van 13 oktober 2008 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten (bijlage 26 quater), aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 13 oktober 2008.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gezien het arrest nr. 17.213 van 16 oktober 2008 waarbij de schorsing met uiterst dringende
noodzakelijkheid is verworpen.

Gelet op de beschikking van 26 februari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25
maart 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat S. MICHOLT en van
advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Verzoekende partij vraagt op 7 december 2007 de erkenning van de hoedanigheid van
vluchteling aan. Uit het Eurodacverslag van 10 december 2007 blijkt dat verzoekende partij
reeds op 7 oktober 2007 was geregistreerd in Griekenland.
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1.2. Op 15 april 2008 wordt om overname verzocht aan de Griekse autoriteiten op basis van
artikel 10, punt 1 van de Europese Verordening 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 (hierna: de Verordening 343/2003). Op 12 september
2008 worden de Griekse autoriteiten via een “reminder” opnieuw verzocht tot overname van
verzoekende partij.

1.3. Op 16 september 2008 willigen de Griekse autoriteiten, in toepassing van artikel 18,
punt 7 van de Verordening 343/2003, het overnameverzoek in.

1.4. Op 13 oktober 2008 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis
gebracht op dezelfde dag. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…)
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.
(…)

REDEN VAN DE BESLISSING:

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Griekse
autoriteiten toekomt, met toepassing van art. 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
art. 18§7 van de Europese Verordening (EG) 343/2003.
Betrokkenen heeft op illegale wijze de grens overschreden met Griekenland, zonder in het bezit te zijn
van de daartoe vereiste documenten, en de Griekse overheid heeft op datum van 16/09/2008
ingestemd met de vraag tot overname van bovengenoemde persoon.
Uit het Eurodacverslag van 11/12/2007 blijkt dat betrokkene op 07/10/2007 via illegale binnenkomst in
Griekenland werd tegengehouden. Op 15/04/2008 werd een overnameverzoek op basis van art. 10§1
van de Dublin Verordening aan de Griekse autoriteiten verstuurd. Op 15/06/2008 hebben de
Belgische autoriteiten nog geen antwoord van Griekenland ontvangen. Als gevolg hiervan en op basis
van art. 18§7 van de Dublin Verordening wordt Griekenland de verantwoordelijke staat en dient
Griekenland over te gaan tot overname van bovengenoemde persoon. Op 16/09/2008 heeft
Griekenland zijn uitdrukkelijk akkoord gegeven tot overname van bovengenoemd persoon.
De Griekse autoriteiten bevestigen echter uitdrukkelijk dat betrokkene een asielaanvraag kan indienen
bij zijn terugkeer in Griekenland. Griekenland heeft de Conventie van Genève dd. 28/07/1951
ondertekend en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze
Conventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in een
asielverzoek. Bovendien geeft betrokkene geen enkele informatie over een niet correcte of
onmenselijke behandeling door de Griekse autoriteiten. Betrokkene kan dus niet aannemelijk maken
dat er een reëel risico bestaat dat Griekenland hem zal repatriëren en dat hij als dusdanig zal
blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is met art. 3 EVRM. De Griekse autoriteiten
zullen bovendien tenminste vijf werkdagen vooraf in kennis gesteld worden van de overdracht van
betrokkene, zodat aangepaste opvang kan voorzien worden.
Betrokkene verklaarde in november 2007 Afghanistan te hebben verlaten en met de hulp van
smokkelaars via Iran en Turkije naar Griekenland te zijn gereisd. In Griekenland werd hij opgepakt en
werden op 07/10/2007 zijn vingerafdrukken genomen. Betrokkene verklaart dat hij er enkele dagen in
een gesloten centrum werd opgesloten en dat hij na zijn vrijlating naar België is gereisd waar hij op
07/12/2007 asiel vroeg op de Dienst Vreemdelingenzaken.
Betrokkene heeft geen specifieke elementen aangehaald waarom zijn asielaanvraag in België
behandeld zou moeten worden.
Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België of elders in Europa.
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Betrokkene verklaart ook geen uitgesproken gezondheidsproblemen te hebben. Hij zou wel
chronische rugpijn hebben en gezichtsproblemen hebben maar er zijn geen aanwijzingen dat deze
betrokkene verhinderen om te reizen.
Er is derhalve geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in België te behandelen op
grond van art. 3§2 of art. 15 van de Verordening.
Bijgevolg moet betrokkene het grondgebied van het Rijk verlaten en zal hij overgedragen worden aan
de bevoegde Griekse autoriteiten.”

1.5. Op 14 oktober 2008 heeft verzoekende partij tegen de beslissing van 13 oktober 2008
tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten een schorsing van de
tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep is op 15 oktober 2008 bij arrest nr. 17.231 verworpen
wegens het niet aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing
voor hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zal veroorzaken.

2. Rechtspleging

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos,
zodat geen gevolg kan verleend worden aan de vraag van verzoekende partij om
verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. In het eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 62 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), van de artikelen 2 en
3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de formele motiveringsplicht
omdat verzoekende partij zijn asielaanvraag ingediend op 7 december 2007 heeft aangevuld
met een fax op 12 april 2008 waarin zij uiteenzet waarom België de asielaanvraag dient te
behandelen terwijl de bestreden beslissing motiveert dat “betrokkene geen enkele informatie

over een niet correcte of onmenselijke behandeling door de Griekse autoriteiten (geeft)”, dat
verzoekende partij heeft aangevoerd dat zij nooit de kans kreeg om een asielaanvraag in te
dienen, noch haar enige uitleg hieromtrent werd gegeven, dat van een correcte behandeling
door de Griekse autoriteiten bijgevolg geen sprake is geweest, dat verwerende partij geen
kennis heeft genomen van het ganse dossier terwijl zij in het bezit was van alle stukken en
de schriftelijke motivatie van verzoekende partij, dat in de beslissing niet wordt geantwoord
op haar argumentatie omtrent de situatie ten aanzien van de asielzoekers en haar ervaring in
Griekenland toen zij daar aankwam, dat minstens niet kan worden nagegaan of rekening
werd gehouden met de fax van 12 april 2008 bij het nemen van de bestreden beslissing.

3.2. In de nota met opmerkingen zet de verwerende partij het volgende uiteen:

“Verzoeker stelt vooreerst dat hij een asielaanvraag indiende als niet-begeleide minderjarige en dat de
Belgische Autoriteiten de plicht hadden om verzoekers aanvraag te behandelen. Verzoeker stelt
vervolgens middelen voor waarbij hij onafgebroken verwijst naar internationale verslagen en
rapporten, als zou België zich in de plaats kunnen stellen van de Europese Commissie. De
Verordening 343/2003 voorziet in fine dat de evaluatie van de toepassing ervan door de Commissie
wordt beoordeeld.
Eerst en vooral dient te worden vastgesteld dat verzoeker zich ten onrechte beroept op de toepassing
van artikel 6 van de februari 2003 om te stellen dat de Belgische overheid verantwoordelijk is voor de
behandeling van zijn asielaanvraag.
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Uit de stukken van het administratieve dossier en verzoekers verklaringen blijkt duidelijk dat
verzoeker, alvorens naar België te komen als niet-begeleide minderjarige, reeds op 11 december
2008 in Griekenland werd geregistreerd. Verzoeker stelt in zijn feiten dat zijn vingerafdrukken in
Griekenland werd genomen, hij er 4 à 5 dagen van zijn vrijheid werd beroofd In een centrum,
vervolgens vrijgelaten werd en hem een document overhandigd werd dat volgens hem een bevel was
om het grondgebied te verlaten. Hij besliste nadien naar België te komen en diende er op 07
december 2008 een nieuwe asielaanvraag in als niet-begeleide minderjarige.
De verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek berust bijgevolg bij de Griekse
Autoriteiten. Dit blijkt uit de samen lezing van de artikelen 4 en 6 van voornoemde verordening, waarin
het volgende wordt bepaald:
"artikel 4: De procedure waarbij wordt vastgesteld welke lidstaat overeenkomstig deze verordening
verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek, vangt aan zodra het asielverzoek voor
de eerste maal bij een lidstaat wordt ingediend."
"Artikel 6: (...) Bij ontstentenis van gezinsleden berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling
van het asielverzoek bij de lidstaat waarbij de minderjarige zijn asielverzoek heeft ingediend."
Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de Belgische Autoriteiten bevoegd zijn voor de behandeling van
zijn asielaanvraag op basis van de door hem vooropgestelde verdragsbepaling.
In verband met de verwijzing door verzoeker naar de verschillende rapporten, heeft de verwerende
partij de eer te verwijzen naar gelijkaardige grieven in het kader van een overdracht aan de bevoegde
lidstaat Polen, waarbij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het arrest nr. 13.896 van 10 juli
2008 als volgt oordeelde:
"Verzoekers maken door hun beschouwingen en citaten uit allerhande teksten ook geenszins
aannemelijk dat hun rechten in Polen niet gevrijwaard zijn, nu Polen, net als België, gebonden is aan
internationale en Europese basisregels met betrekking tot de behandeling van asielzoekers. Het feit
dat het percentage van vreemdelingen aan wie een beschermingsstatus verleend wordt in België en in
Polen verschillend is, toont niet aan dat de Poolse autoriteiten de internationale, Europese en
nationale regelgeving niet of incorrect toepassen. Elke asielaanvraag dient immers individueel
onderzocht te worden en het erkenningspercentage is uiteraard afhankelijk van het feit of de
vreemdelingen die een aanvraag indienen ook aan de, in de regelgeving voorzien, voorwaarden
voldoen.”
In hetzelfde arrest werd de motiveringsplicht onderzocht in het kader van de naleving van de materiële
motiveringsplicht en de toepassing van artikel 51/5 van de vreemdelingenwet:
" De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht,
niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De raad
is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de
beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft
beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen ( R.v.St., nr.
101.624, 7 december 2001). Verzoekers maken niet aannemelijk dat de bestreden
beslissingen zijn genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennel! j k onredelijke wijze of met
overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover net bestuur beschikt krachtens artikel 51/5
van de vreemdelingenwet. Verzoekers beperken zich immers tot de loutere bewering dat zij in Polen
geen asiel hebben aangevraagd. Deze bewering vindt geen steun in het administratief dossier,
waaruit blijkt dat de Poolse autoriteiten meedeelden verantwoordelijk te zijn voor de
behandeling van het asielverzoek van verzoekers in toepassing van artikel 16.1c van de
verordening 343/2003 /EG. Deze bepaling stelt dat een lidstaat die het asielverzoek behandelt
verplicht is de asielaanvrager die zich zonder toestemming in een andere lidstaat bevindt terug te
nemen."
In het arrest 14.816 van 2 augustus 2008, werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in
deze context reeds gesteld dat:
"Het is een vaststaand gegeven dat verzoeker via Griekenland het Schengengebied is
binnengekomen, dat zijn vingerafdrukken daar werden genomen en dat hij blijkens zijn verklaringen
een 14-tal dagen in een opvangcentrum heeft verbleven en aldus in de mogelijkheid is geweest om
een asielaanvraag in te dienen, gelegenheid waarvan hij om welke reden dan ook geen gebruik heeft
gemaakt. Bijgevolg is het niet onredelijk dat de minister, conform de verordening 343/2003/EG, aan de
Griekse autoriteiten heeft gevraagd om verzoeker over te nemen. Het feit dat het bestuur geen gebruik
maakt van een discretionaire bevoegdheid doet geen afbreuk aan deze vaststelling.” In casu dient te
worden benadrukt dat Griekenland een volwaardig lid van de Europese Unie is en door dezelfde
internationale verdragen als België is gebonden, zodat er in principe geen enkele reden bestaat om
aan te nemen dat verzoeker voor de behandeling van zijn asielaanvraag minder waarborgen in
Griekenland dan in België zou genieten (R.v.St., nr. 170.662, 27 april 2007)."
Verzoeker toont niet aan dat Griekenland, zijnde een lidstaat die net zoals de andere het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden en de
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vluchtelingenconventie heeft onderschreven, verzoekers asielaanvraag niet op ernstige wijze zou
behandelen.
In het overnameakkoord heeft Griekenland namelijk expliciet garanties geboden. Zoals terecht gesteld
in het arrest dd. 15 oktober 2008, waarbij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich uitsprak over
de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid, dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet
gevolgd kan worden in de stelling dat de behandeling van zijn asielaanvraag in Griekenland niet
gegarandeerd Is, gezien de uitdrukkelijke belofte in het overnameakkoord.
In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoeker niet leiden tot de nietigverklaring van de
bestreden beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de
bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm
overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden.
Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.”

3.3. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet
neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een
beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de
administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding
toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de
genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe 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.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij werd gehoord op 3 april 2008 in het
kader van het overname verzoek door de Belgische autoriteiten aan de Griekse autoriteiten.
Op 12 april 2008 dient de raadsman van verzoekende partij per fax een schrijven in waarbij
wordt verwezen naar de asielaanvraag ingediend op 3 april 2008 en wordt vermeld dat
verzoekende partij zich uitdrukkelijk tegen een overdracht naar Griekenland verzet.
Verzoekende partij zet de erbarmelijke situatie in Griekenland uiteen en haar persoonlijke
ervaringen in Griekenland met verwijzing naar diverse rapporten. Deze fax wordt op 17
september 2008 opnieuw verzonden per aangetekend schrijven. Verwerende partij had
kennis van de fax en van het aangetekend schrijven, vooraleer zij de bestreden beslissing
nam op 13 oktober 2008. Dit wordt ook bevestigd in de nota met opmerkingen. In de
bestreden beslissing wordt echter met geen woord gerept over voormelde fax van 12 april
2008 en aangetekend schrijven van 17 september 2008. Uit het motief “Bovendien geeft
betrokkene geen enkele informatie over een niet correcte of onmenselijke behandeling door de
Griekse autoriteiten. Betrokkene kan dus niet aannemelijk maken dat er een reëel risico bestaat dat
Griekenland hem zal repatriëren en dat hij als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling
die strijdig is met art. 3 EVRM. De Griekse autoriteiten zullen bovendien tenminste vijf werkdagen
vooraf in kennis gesteld worden van de overdracht van betrokkene, zodat aangepaste opvang kan
voorzien worden. Betrokkene verklaarde in november 2007 Afghanistan te hebben verlaten en met de
hulp van smokkelaars via Iran en Turkije naar Griekenland te zijn gereisd. In Griekenland werd hij
opgepakt en werden op 07/10/2007 zijn vingerafdrukken genomen. Betrokkene verklaart dat hij er
enkele dagen in een gesloten centrum werd opgesloten en dat hij na zijn vrijlating naar België is
gereisd waar hij op 07/12/2007 asiel vroeg op de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene heeft geen
specifieke elementen aangehaald waarom zijn asielaanvraag in België behandeld zou moeten

worden.”, in de bestreden beslissing kan niet worden afgeleid dat verwerende partij kennis
heeft genomen van voormelde aanvullende stukken. Bijgevolg kan, zoals verzoekende partij
terecht stelt, niet worden nagegaan of verwerende partij rekening heeft gehouden met de
aangebrachte elementen in deze stukken bij het nemen van de bestreden beslissing.

Het eerste middel is gegrond. De bestreden beslissing schendt de formele motiveringsplicht.

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige middelen niet tot een ruimere
vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Vernietigd wordt de beslissing van de gemachtigde van de minister van 13 oktober 2008 tot
weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 quater), aan
verzoekende partij ter kennis gebracht op 13 oktober 2008.

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

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS. Ch. BAMPS.


