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nr. 28 762 van 16 juni 2009

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, op 24 april 2009

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

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 26 maart 2009 tot

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partijen ter kennis

gebracht op dezelfde datum.

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 mei 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en advocaat H. VAN VRECKOM.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoekers die verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, zijn België binnengekomen op 14 januari

2008 en dienen op 15 januari 2008 een asielaanvraag in.

Verzoekers verbleven sinds november 2006 tot hun aankomst in België, in Frankrijk waar zij een

asielaanvraag indienden die werd afgewezen op 13 december 2007.

Op 28 januari 2008 stemt Frankrijk in met de vraag tot overname van verzoekers.

Op 29 januari 2009 neemt de gemachtigde van de minister de beslissingen tot weigering van verblijf met

bevel om het grondgebied te verlaten.

Op 7 februari 2008 worden verzoekers overgedragen aan Frankrijk.
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Op 23 december 2008 dienen verzoekers opnieuw een asielaanvraag in in België.

Op 16 februari 2009 stemt Frankrijk in met de vraag tot overname van verzoekers.

Op 26 maart 2009 neemt de gemachtigde van de minister de beslissingen tot weigering van verblijf met

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden beslissingen.

Ten opzichte van verzoeker:

“REDEN VAN DE BESLISSING :

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Franse 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.16.1.e van de

Europese Verordening (EG) 343/2003.

Uit het Eurodacverslag van 08/01/2009 blijkt dat betrokkene asiel heeft aangevraagd in Frankrijk op

23/11/2006.

Op 03/02/2009 werd een terugnameverzoek naar de Franse autoriteiten gestuurd op basis van art.

16.1.c van de Dublinverordening. De Franse overheid heeft op datum van 27/01/2009 ingestemd met de

vraag tot terugname van bovengenoemde persoon op basis van art. 16.1.e van de Dublinverordening.

Betrokkene vroeg reeds tweemaal asiel aan in België. Na zijn eerste asielaanvraag in België, op

15/01/2008, stuurden wij een terugnameverzoek naar de Franse autoriteiten, dat geaccepteerd werd.

Betrokkene werd een eerste keer overgebracht naar Frankrijk op 07/02/2008.

Betrokkene verliet Frankrijk vrijwillig en reisde opnieuw naar België waar hij op 23/12/2008 voor de

tweede maal asiel aanvroeg.

Behalve dat “België een democratisch land is dat de mensenrechten respecteert”, heeft betrokkene

geen specifieke elementen aan waarom zijn asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden. Hij

verklaart graag in België te willen blijven en nergens anders.

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België. Betrokkene verklaart wel een broer te hebben in

het Verenigd Koninkrijk, A. S., maar betrokkene verklaart diens statuut en verblijfplaats niet te kennen.

Betrokkene verklaart ook een familielid te hebben in Duitsland, A. I., die daar volgens betrokkene

genaturaliseerd is. Betrokkene behoort niet tot het gezin van deze familieleden zoals gedefinieerd in

art.2§i van bovenvermelde verordening. Bovendien is betrokkene niet afhankelijk van de hulp

(financieel, medisch…) van deze familieleden. Een behandeling van de asielaanvraag op basis van art.

7 of art. 15 van de verordening is derhalve niet aan de orde.

Wat zijn gezondheid betreft, verklaart betrokkene voortdurend pijn in zijn voeten te hebben, naar eigen

zeggen omdat hij geslagen werd door de Syrische veiligheidsdiensten. In het administratief dossier van

betrokkene zijn geen medische verslagen aanwezig die de verklaringen van betrokkene kunnen staven.

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de door betrokkene verklaarde problemen hem 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 dient hij zich aan te bieden bij de

bevoegde Franse autoriteiten.”

Ten opzichte van verzoekster:

“REDEN VAN DE BESLISSING :

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Franse 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.16.1.e van de

Europese Verordening (EG) 343/2003.

Uit het Eurodacverslag van 08/01/2009 blijkt dat betrokkene asiel heeft aangevraagd in Frankrijk op

23/11/2006.

Op 03/02/2009 werd een terugnameverzoek naar de Franse autoriteiten gestuurd op basis van art.

16.1.c van de Dublinverordening. De Franse overheid heeft op datum van 27/01/2009 ingestemd met de

vraag tot terugname van bovengenoemde persoon op basis van art. 16.1.e van de Dublinverordening.

Betrokkene verklaart vanuit Syrië via Turkije naar Frankrijk te zijn gereisd. Betrokkene vroeg reeds

tweemaal asiel aan in België. Na haar eerste asielaanvraag in België, op 15/01/2008, stuurden wij een
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terugnameverzoek naar de Franse autoriteiten, dat geaccepteerd werd. Betrokkene werd een eerste

keer overgebracht naar Frankrijk op 07/02/2008.

Betrokkene verliet Frankrijk vrijwillig en reisde opnieuw naar België waar zij op 23/12/2008 voor de

tweede maal asiel aanvroeg.

Behalve dat “België een democratisch land is” heeft betrokkene geen specifieke elementen aan waarom

haar asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden. Zij verklaart dat zij in Frankrijk asiel

aanvroeg tegen haar wil omdat ze zwanger en ziek was.

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België of elders in Europa. Een behandeling van de

asielaanvraag op basis van art. 7 of art. 15 van de Verordening is derhalve niet aan de orde.

Wat haar gezondheid betreft, verklaart betrokkene psychische problemen te hebben. In het

administratief dossier van betrokkene zijn geen medische verslagen aanwezig die de verklaringen van

betrokkene kunnen staven. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de door betrokkene verklaarde

psychische problemen haar verhinderen om te reizen. Betrokkene verklaart ook zeven maanden

zwanger te zijn. Betrokkene legt geen medische attesten voor waaruit blijkt dat er problemen zijn

opgetreden tijdens haar zwangerschap. Aangezien betrokkene een normaal zwangerschapsverloop

kent, is er geen reden om betrokkene omwille van deze zwangerschap in België te houden. De

zwangerschap verhindert betrokkene ook niet om te reizen. Bovendien kan de reis naar de grenspost

Rekkem met de wagen gebeuren. 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 dient zij zich aan te bieden bij de

bevoegde Franse autoriteiten.”

2. Over de rechtspleging

2.1. Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek van de

verzoekende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van verwerende partij, wordt om die

reden verworpen.

2.2. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

Artikel 39/59, §2 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) bepaalt als

volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd.

Wanneer de verzoekende partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen.

De andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen

met de vordering of het beroep. In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de

rechtsdag wordt melding gemaakt van deze paragraaf.”

Ten aanzien van de verzoekende partij is dit een onweerlegbaar vermoeden. Naar analogie met de

(vaste) rechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4, vierde lid van het koninklijk besluit van 5

december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State (RvS 16 juni

1998, nr. 74.288) mag ten aanzien van de niet verschijnende noch vertegenwoordigde verwerende partij

worden aangenomen dat er het vermoeden geldt dat deze partij instemt met de vordering, maar dat de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er evenwel niet in alle omstandigheden toe gehouden is op dat

vermoeden in te gaan. Dit zal met name niet het geval zijn wanneer hij tot de vaststelling komt dat de

vordering duidelijk niet voldoet aan de ontvankelijkheids- of gegrondheidsvoorwaarden (zie G.

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen”, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2007, nr. 49). In casu blijkt uit de

bespreking van het middel hieronder dat aan de grondvoorwaarden waaronder de bestreden beslissing

kan worden vernietigd, niet wordt voldaan.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat luidt als volgt:
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“1. Eerste middel: Manifest gebrek aan motivering en kennelijke appreciatiefout wat een schending

uitmaakt van :

de artikelen 51/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen,

het artikel 3§2 van de EG-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 bijeen van de lidstaten wordt ingediend,

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van

bestuurshandelingen

Overwegende dat de bestreden beslissing genomen ten aanzien van de eiser als volgt is gemotiveerd:

(…)

Overwegende dat de bestreden beslissing genomen ten aanzien van de eiseres op dezelfde wijze is

gemotiveerd, behalve de volgende paragrafen:

(…)

Overwegende dat het artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen aan de tegenpartij

opleggen om de beslissingen die worden genomen op een formele en materiële wijze te motiveren,

zowel in feite als in rechte;

Overwegende dat het artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 bepaalt:

"§ 1. Zodra de vreemdeling aan de grens of in het Rijk, overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50 ter of 51,

een asielaanvraag indient, gaat de Minister of zjjn gemachtigde, met toepassing van de Europese

regelgeving die België bindt, over lot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de

behandeling van het asielverzoek. [...]

§2 Zelfs wanneer krachtens de criteria van Europese regelgeving die België bindt, België niet verplicht is

het verzoek in behandeling te nemen, kan de minister of zijn gemachtigde op elk ogenblik beslissen dat

België verantwoordelijk is om het verzoek te behandelen. Het verzoek waarvan België de behandeling

op zich moet nemen of waarvoor het verantwoordelijk is, wordt behandeld overeenkomstig de

bepalingen van deze wet. […]"

Overwegende dat het artikel 3 §2 van de Verordening nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003

bepaalt:

"[..]2. In afwijking van lid 1 kan elke lidstaat een bij hem ingediend asielverzoek van een onderdaan van

een derde land behandelen, ook al is hij daartoe op grond van de in deze verordening neergelegde

criteria niet verplicht. In dat geval wordt deze lidstaat de verantwoordelijke lidstaat in de zin van deze

verordening en neemt hij de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich. In voorkomend geval stelt hij

de lidstaat die op grond van de criteria van deze verordening voorheen verantwoordelijk was, of de

lidstaat waar een procedure loopt om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk was, of de lidstaten tot

welke een verdoek tot overname of terugname is gericht, daarvan in kennis. [...]"

Dat het net op basis van de voorgaande bepalingen is dat de eiser hebben gevraagd om hun

asielaanvraag in België te behandelen, omwille van de redenen uiteengezet in de brief opgemaakt door

hun raadsman om 3 december 2008 (stuk 3);

Dat de eisers aldus hebben uitgelegd dat zij er zich van bewust zijn dat normaal gezien Frankrijk

verantwoordelijk is voor het onderzoek van een asielaanvraag en dit in toepassing van de

Dublinreglementering, maar gezien de duidelijke weigering door de Franse overheden om hun

asielaanvraag te onderzoeken, vroegen zij aan de Belgische asielinstanties om hun asielaanvraag in

België te onderzoeken;

Dat het namelijk zo is dat de dag dat zij werden teruggestuurd naar Frankrijk zij werden geconfronteerd

met een weigering om hun asielaanvraag te onderzoeken en zij werden aldus overgelaten aan hun lot;

Dat er wordt uitgelegd in die brief van de raadsman van de eisers dat er dikwijls wordt vastgesteld dat

Frankrijk weigert asielaanvragen te onderzoeken wanneer het gaat om asielzoekers die worden

teruggestuurd door andere landen in het kader van de Dublinreglementering;

Dat het om die reden is dat de eisers vroegen om hun asielaanvraag te onderzoeken in België of hen

niet terug te sturen naar Frankrijk zonder een duidelijke garantie uitgaande van de Franse overheden

om hun asielaanvraag ten gronde te onderzoeken;

Dat er alleen maar kan worden vastgesteld dat de bestreden beslissingen helemaal niet hebben

geantwoord op deze argumenten, die nochtans op uitdrukkelijke wijze werden aangehaald in het

schrijven van de raadsman van de eisers van 3 december 2008, dat werd neergelegd door de eisers op

het moment dat zij hun nieuwe asielaanvraag hebben ingediend;
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Dat het daarom niet overeenstemt met de gegevens in het administratief dossier wanneer de bestreden

beslissingen beweren dat de eisers enkel zouden hebben aangegeven dat zij België een democratisch

land vinden dat de mensenrechten respecteert en geen andere specifieke elementen zouden hebben

aangehaald waarom hun asielaanvraag in België zouden moeten worden behandeld;

Dat namelijk duidelijk blijkt uit een brief opgesteld door de raadsman van de eisers op 3 december 2008

dat zij wel degelijk elementen hebben aangegeven waaruit hun wens blijkt dat zij een asielaanvraag

mensen onderzocht te zien door de Belgische overheden en niet de Franse overheden

Dat in het kader van de verplichting tot formele en materiële motivering de tegenpartij deze argumenten

had moeten onderzoeken en na moeten gaan over garanties konden worden gekregen van de Franse

overheden dat asielaanvraag van de eisers effectief ten gronde zou worden onderzocht;

Dat echter de bestreden beslissingen met geen woord reppen over de problemen die de eisers hebben

ondervonden op het moment dat bij naar Frankrijk werden teruggedreven na hun eerste asielaanvraag

in België en dat op geen enkele wijze garantie zijn gevraagd van de Franse overheden, zodat de eiser

volledig in het ongewisse blijven over de mogelijkheid om een behandeling ten gronde te krijgen van

hun asielaanvraag in Frankrijk;

Dat dit overduidelijk een kennelijk gebrek aan formele en materiële motivering uitmaakt en een

kennelijke appreciatiefout, in strijd met de artikelen 51/5 en 62 van de wet van 15 december 1980, de

artikelen twee en drie van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van

bestuurshandelingen en het artikel 3§2 van de Verordening 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 bijeen van de

lidstaten wordt ingediend;”

3.2. In de nota repliceert verwerende partij dat uit de bestreden beslissingen duidelijk het determinerend

motief blijkt op grond waarvan ze zijn genomen. Er is voldaan aan de formele motiveringsplicht. De

bestreden beslissing werd genomen in het kader van artikel 16, § 1 van de Europese Verordening

343/2003/EG 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 één van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Verordening

343/2003/EG). Verwerende partij verwijst naar de artikelen 3, 5 en 16 van deze verordening.

Verwerende partij stelt dat verzoekers niet uiteenzetten op welke basis de Belgische autoriteiten zich in

casu bevoegd zouden moeten verklaren. De keuze van de mogelijkheid tot behandeling van een

asielaanvraag door één bepaalde lidstaat behoort niet toe aan de asielzoeker. De brief van 3 december

2008 waarnaar verzoekers verwijzen, bevindt zich niet in het administratief dossier. In casu werd dus

rekening gehouden met alle stukken van het administratief dossier. Er werd ook rekening gehouden met

de zwangerschap van verzoekster en de beweerde psychologische en medische problemen van

verzoekers. Uit geen enkel gegeven blijkt dat er geen adequate medische behandeling mogelijk zou zijn

in Frankrijk. Er werd geen concrete basis gevonden om de asielaanvraag te behandelen op grond van

artikel 3, § 2 of 15 van de Verordening 343/2003/EG. In de bestreden beslissing werd op duidelijke wijze

aangegeven dat de Franse autoriteiten bevoegd zijn voor de behandeling van verzoekers

asielaanvragen.

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger,

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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van

artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 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.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In de motieven van beide bestreden beslissingen wordt verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk 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 (hierna: de

Vreemdelingenwet) en artikel 16.1 c) en e) van de Verordening 343/2003/EG. Tevens bevatten de
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beslissingen een motivering in feite, met name dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling

van de asielaanvraag die aan de Franse autoriteiten toekomt en dat verzoekers geen specifieke

elementen aanvoeren waarom hun asielaanvragen in België behandeld zouden moeten worden.

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht.

Verzoekers voeren aan dat in de bestreden beslissingen niet werd geantwoord op de brief van de

raadsman van 3 december 2008 waaruit de wens van verzoekers blijkt om hun asielaanvraag in België

behandeld te zien. Verzoekers voegen een kopie van deze brief bij het verzoekschrift.

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat deze brief zich niet in het dossier bevindt. Het

administratief dossier werd in casu tijdig ingediend en de Raad vermag bijgevolg acht te slaan op de

stukken die zich erin bevinden, ongeacht de afwezigheid ter terechtzitting van verwerende partij. De

sanctie voorzien in artikel 39/59, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dat de door de verzoekende

partij vermelde feiten als bewezen worden geacht, vindt immers enkel toepassing wanneer de

verwerende partij het administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt. Voor de

gevolgen van de afwezigheid ter terechtzitting van verwerende partij wordt verwezen naar punt 2.2. van

dit arrest.

Als bijlage bij het verzoekschrift voegen verzoekers geen bewijs van een aangetekende zending toe,

zodat niet kan worden nagegaan of en wanneer verzoekers deze brief zouden hebben verstuurd naar

de Dienst Vreemdelingenzaken. In deze brief zetten verzoekers hun asielrelaas uiteen en voeren aan

dat Frankrijk geen asielaanvragen van Syriërs accepteert.

Nu uit de stukken van het dossier niet blijkt dat deze brief werd voorgelegd aan de Dienst

Vreemdelingenzaken, en verzoekers geen bewijs aanbrengen dat zij deze brief hebben voorgelegd, stelt

de Raad vast dat aan verwerende partij niet kan worden verweten geen rekening te hebben gehouden

met stukken die haar niet zijn voorgelegd.

De schending van de formele motiveringsplicht kan niet worden aangenomen.

Verzoekers uiten tevens kritiek op de motieven van de bestreden beslissing en voeren bijgevolg de

schending van de materiële motiveringsplicht aan zodat het middel verder vanuit dit oogpunt wordt

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van

die van de administratieve overheid. De Raad is in 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 in onredelijkheid tot

haar besluit is gekomen.

Verzoekers voeren aan dat België als lidstaat steeds de mogelijkheid heeft om op basis van artikel 51/5,

§ 2 van de Vreemdelingenwet en artikel 3, §2 van de Verordening 343/2003/EG een bij hem ingediend

asielverzoek te behandelen ook al is hij daartoe niet verplicht, en dat zij voldoende redenen hebben

opgegeven waarom zij hun asielaanvraag in België behandeld wilden zien.

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoekers tijdens hun verhoor op 26 januari 2009

verklaarden dat de reden waarom zij precies in België een asielaanvraag wilden indienen, is omdat

België een democratisch land is en de mensenrechten er gerespecteerd worden. Verzoekster deelde

ook mee dat zij psychische problemen heeft, en verzoeker deelde mee dat hij pijn heeft aan zijn voeten

omdat hij geslagen werd door de Syrische veiligheidsdienst.

In de bestreden beslissing ten opzichte van verzoeker wordt hierover het volgende overwogen:

“Behalve dat “België een democratisch land is dat de mensenrechten respecteert”, heeft betrokkene

geen specifieke elementen aan waarom zijn asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden. Hij

verklaart graag in België te willen blijven en nergens anders.
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Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België. Betrokkene verklaart wel een broer te hebben in

het Verenigd Koninkrijk, A. S., maar betrokkene verklaart diens statuut en verblijfplaats niet te kennen.

Betrokkene verklaart ook een familielid te hebben in Duitsland, A. I., die daar volgens betrokkene

genaturaliseerd is. Betrokkene behoort niet tot het gezin van deze familieleden zoals gedefinieerd in

art.2§i van bovenvermelde verordening. Bovendien is betrokkene niet afhankelijk van de hulp

(financieel, medisch…) van deze familieleden. Een behandeling van de asielaanvraag op basis van art.

7 of art. 15 van de verordening is derhalve niet aan de orde.

Wat zijn gezondheid betreft, verklaart betrokkene voortdurend pijn in zijn voeten te hebben, naar eigen

zeggen omdat hij geslagen werd door de Syrische veiligheidsdiensten. In het administratief dossier van

betrokkene zijn geen medische verslagen aanwezig die de verklaringen van betrokkene kunnen staven.

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de door betrokkene verklaarde problemen hem 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.”

In de bestreden beslissing ten opzichte van verzoekster wordt hierover het volgende overwogen:

“Behalve dat “België een democratisch land is” heeft betrokkene geen specifieke elementen aan

waarom haar asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden. Zij verklaart dat zij in Frankrijk

asiel aanvroeg tegen haar wil omdat ze zwanger en ziek was.

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België of elders in Europa. Een behandeling van de

asielaanvraag op basis van art. 7 of art. 15 van de Verordening is derhalve niet aan de orde.

Wat haar gezondheid betreft, verklaart betrokkene psychische problemen te hebben. In het

administratief dossier van betrokkene zijn geen medische verslagen aanwezig die de verklaringen van

betrokkene kunnen staven. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de door betrokkene verklaarde

psychische problemen haar verhinderen om te reizen. Betrokkene verklaart ook zeven maanden

zwanger te zijn. Betrokkene legt geen medische attesten voor waaruit blijkt dat er problemen zijn

opgetreden tijdens haar zwangerschap. Aangezien betrokkene een normaal zwangerschapsverloop

kent, is er geen reden om betrokkene omwille van deze zwangerschap in België te houden. De

zwangerschap verhindert betrokkene ook niet om te reizen. Bovendien kan de reis naar de grenspost

Rekkem met de wagen gebeuren. 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.”

Uit deze motieven blijkt dat er rekening werd gehouden met de door verzoekers aangevoerde

elementen maar dat de gemachtigde van de minister heeft geoordeeld dat deze geen reden vormen

waarom de asielaanvraag wel in België behandeld zou worden. Verzoekers tonen niet aan dat de

gemachtigde van de minister op kennelijk onredelijke wijze tot deze conclusie zou zijn gekomen. Er

wordt herhaald dat de brief van 3 december 2008 waarnaar verzoekers verwijzen, zich niet in het

dossier bevindt en dat verzoekers niet aantonen dat zij deze hebben voorgelegd aan verwerende partij.

De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen, evenmin als de

schending van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en van artikel 3, § 2 van de Verordening 343/2003.

Het enig middel is ongegrond.

4. Korte debatten

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden

beslissingen 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend en negen door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


