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 nr. 40 558 van 22 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 23 januari 2010 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 januari 2010 tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. BUSSCHAERT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

 

Verzoeker verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn. Op 8 december 2009 dient verzoeker in België een 

asielaanvraag in. 

 

Verzoekers vingerafdrukken worden genomen en uit het Eurodacverslag blijkt dat zijn vingerafdrukken 

op 15 juni 2009 reeds werden genomen in Zwitserland en dat hij er een asielaanvraag indiende.  

 

Op 24 december 2009 wordt ten aanzien van verzoeker een beslissing tot het vasthouden in een 

welbepaalde plaats betekend (bijlage 39ter). 
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Op 28 december 2009 richten de Belgische autoriteiten een terugnameverzoek aan de Zwitserse 

autoriteiten in toepassing van artikel 16.1.e van de Europese Verordening (EG) 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 één van de lidstaten wordt ingediend (hierna verkort de Dublin II Verordening). Op 13 januari 

2010 aanvaarden de Zwitserse autoriteiten het terugnameverzoek.  

 

Op 14 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), die op 

dezelfde dag wordt betekend aan verzoeker. Dit is de bestreden beslissing. Op 14 januari 2010 wordt 

tevens een beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats genomen. 

 

De bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd: 

 

“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  

aan de persoon die verklaart te heten J.M.K. (…)  

van nationaliteit te zijn : Irak  

die een asielaanvraag ingediend heeft.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Zwitserland 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 (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003.  

 

De betrokkene diende op 08.12.2009 een asielaanvraag in. Vergelijking van vingerafdrukken wees uit 

dat de betrokkene op 15.06.2009 asiel vroeg in Zwitserland (hit Eurodac). Tijdens zijn verhoor op 

24.12.2009 beaamde de betrokkene dit en stelde dat hij Zwitserland op 07.12.2009 verliet. Op 

28.12.2009 werd aan de bevoegde Zwitserse diensten een vraag voor overname van de betrokkene 

volgens artikel 16(1)e van Verordening 343/2003 gericht. Dit verzoek werd op 13.01.2010 door de 

Zwitserse instanties met instemming beantwoord.  

 

Tijdens zijn verhoor op 28.12.2009 werd aan de betrokkene gevraagd omwille van welke specifieke 

reden(en) hij in België asiel vroeg. Hij stelde dit te hebben gedaan omdat hij naar eigen zeggen 

vername dat België Irakezen zou erkennen. De betrokkene verklaarde geen familie in België te hebben. 

Gevraagd naar de toestand van haar gezondheid stelde de betrokkene problemen met zijn gebit te 

hebben. We merken op dat de betrokkene geen attesten of andere elementen aanbrengt die deze 

verklaarde problemen bevestigen en aantonen dat ze een terugkeer naar Zwitserland zouden 

verhinderen.  

 

We wijzen erop dat Zwitserland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het 

EVRM. Zwitserland kent onafhankelijke beroepsinstanties, bij wie beroep kan worden ingediend bij 

afwijzingen van asielaanvragen. In geval van een eventuele verwijdering kan beroep worden ingesteld 

tegen elke beslissing van uitwijzing en kunnen ook voorlopige maatregelen worden gevraagd met 

toepassing van artikel 39 van het intern reglement van het ERHM. De betrokkene uitte tijdens zijn 

verhoor geen enkele vrees voor een behandeling door de Zwitserse autoriteiten die strijdig zou zijn met 

artikel 3 van het EVRM. Hij maakte tijdens zijn verhoor geen melding van problemen met de Zwitserse 

autoriteiten.  

Er zijn dan ook geen elementen die noodzaken tot een behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van Verordening 343/2003.  

Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten. Betrokkene zal teruggeleid 

worden naar de bevoegde Zwitserse autoriteiten.“  

 

Op 21 januari 2010 wordt verzoeker naar Zwitserland teruggebracht. 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van het toepassingsgebied van de Europese 

Verordening (EG) 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 één van de lidstaten wordt ingediend (hierna verkort de 

Dublin II Verordening). Hij zet zijn middel als volgt uiteen: 

 

“De bestreden beslissing baseert zich foutief op de Europese Verordening 343/2003 om verzoeker terug 

te sturen naar zijn ‘eerste asielaanvraag land’. Verzoeker heeft inderdaad reeds een asielaanvraag 

ingediend in Zwitserland, maar Zwitserland is geen EU-lidstaat en in die hoedanigheid niet gebonden 

door de Europese Verordening 343/2003. De beslissing tot terugwijzing naar Zwitserland op deze 

wettelijke basis is dan ook niet nietig.  

In plaats hiervan diende België als ‘eerste asielaanvraag land’ van de Europese Unie de asielaanvraag 

van verzoeker behandelen conform artikel 3.1 van de Verordening 343/2003, hetgeen verzoeker 

daadwerkelijk ook wenst” 

 

De bestreden beslissing motiveert dat niet België maar Zwitserland verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de asielaanvraag op grond van artikel 16 (1) e van de Dublin II Verordening daar hij op 

8 december 2009 reeds een asielaanvraag indiende in Zwitserland. Verzoeker betwist niet dat hij reeds 

eerder een asielaanvraag heeft ingediend in Zwitserland doch voert enkel aan dat Zwitserland geen EU-

lidstaat is en dus niet gebonden is door de Europese Verordening 343/2003. 

 

Hoewel Zwitserland geen lidstaat is van de Europese Unie, heeft dit niet tot gevolg dat Zwitserland geen 

overeenkomst kan sluiten met de Europese gemeenschap teneinde zich gebonden te verklaren door de 

Dublin II Verordening en de overige criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken via het identificatiesysteem voor 

asielzoekers, met name Eurodac, te weten is gekomen dat verzoeker reeds een asielaanvraag heeft 

ingediend in Zwitserland. Zwitserland is aldus aangesloten bij dit systeem. Tevens heeft Zwitserland op 

13 januari 2010 uitdrukkelijk toegestemd in de terugname van verzoeker op grond van artikel 16 (1) e 

van de Dublin II Verordening. Verzoeker toont niet aan op grond waarvan Zwitserland foutief akkoord 

zou zijn gegaan met de terugname.  

 

Verweerder wijst ook terecht op het besluit van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting 

namens de Europese Gemeenschap van de “Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de 

Zwitserse Bondstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt 

ingediend” (2008/147/EG). Op 1 maart 2008 is de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 

de Zwitserse Bondstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt 

ingediend, die op 26 oktober 2004 te Luxemburg werd ondertekend, in werking getreden (2008 PB 

L53/8). 

 

Een schending van de toepassing van de Dublin II Verordening wordt niet aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955  (hierna verkort EVRM) aan. Verzoeker zet 

zijn middel als volgt uiteen: 

 

“Door de bestreden beslissing zal verzoeker terug worden gestuurd naar Zwitserland, alwaar met quasi 

zekerheid zijn asiel zal worden geweigerd/ niet worden onderzocht, zodat verzoeker uiteindelijk zal 

gerepatrieerd naar Irak.  
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In zijn thuisland woedt tot op heden een oorlog die gepaard gaat met bomaanslagen, vervolgingen, 

folteringen,… Verzoeker heeft steeds persoonlijke argumenten naar voor gebracht waaruit de vrees op 

persoonlijke vervolging blijkt.  

 

Door de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken schendt België het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens, hetwelk echter directe werking heeft.  

 

In plaats van de bestreden beslissing diende België de asielvraag zelf te behandelen.” 

 

De Raad wijst verzoeker erop dat voor een schending van artikel 3 van het EVRM hij moet doen blijken 

dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij 

mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering en 

mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts 

in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Het is aan verzoeker die dergelijk risico aanvoert, om zijn 

beweringen te staven met een begin van bewijs. Hij moet concrete op zijn persoonlijke situatie 

betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering, een eenvoudige vrees voor onmenselijke 

behandeling of een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM geschonden kan worden, volstaat niet om 

van een schending van artikel 3 van het EVRM te kunnen spreken.  

 

Uit de gegevens zoals ze terug te vinden zijn in het administratief dossier kan geenszins afgeleid 

worden dat verzoekers leven in gevaar is  bij een terugkeer naar Zwitserland noch dat Zwitserland zijn 

asielaanvraag zou afwijzen of niet onderzoeken. In tegendeel, Zwitserland heeft expliciet aanvaard om 

verzoeker terug te nemen en neemt aldus de verantwoordelijkheid op zich om verzoekers asielaanvraag 

te onderzoeken. Zwitserland heeft de Conventie van Genève ondertekend zodat er geen enkele reden 

bestaat om aan te nemen dat Zwitserland zijn verantwoordelijkheid niet zou opnemen. Tijdens het 

Dublin interview heeft verzoeker op geen enkele wijze gesteld dat hij vreesde dat Zwitserland zijn 

asielaanvraag niet zou onderzoeken of afwijzen noch dat hij zou worden gerepatrieerd naar Irak. De 

enige reden die hij tijdens het interview gaf op de vraag waarom België zijn asielaanvraag zou moeten 

behandelen, was dat hij had gehoord dat in België de Irakezen worden erkend. Eveneens dient te 

worden vastgesteld dat verzoeker ook het risico op chain repatriering niet aannemelijk maakt. Verzoeker 

brengt geen enkel bewijs naar voor. Verzoeker is op eigen initiatief naar België vertrokken zodat zijn 

vrees voor repatriëring ongeloofwaardig is. De Raad wijst er nogmaals op dat Zwitserland de Conventie 

van Genève heeft ondertekend dat een verbod van refoulement bevat.  

 

De bestreden beslissing motiveerde dan ook terecht het volgende :  

 

“We wijzen erop dat Zwitserland de Conventie van Genève van 1951 ondertekende en partij is bij het 

EVRM. Zwitserland kent onafhankelijke beroepsinstanties, bij wie beroep kan worden ingediend bij 

afwijzingen van asielaanvragen. In geval van een eventuele verwijdering kan beroep worden ingesteld 

tegen elke beslissing van uitwijzing en kunnen ook voorlopige maatregelen worden gevraagd met 

toepassing van artikel 39 van het intern reglement van het ERHM. De betrokkene uitte tijdens zijn 

verhoor geen enkele vrees voor een behandeling door de Zwitserse autoriteiten die strijdig zou zijn met 

artikel 3 van het EVRM. Hij maakte tijdens zijn verhoor geen melding van problemen met de Zwitserse 

autoriteiten.”  

 

Verzoeker weerlegt geen van deze argumenten doch beperkt zich tot een blote bewering dat 

Zwitserland zijn asielaanvraag zal afwijzen of niet onderzoeken en dat hij zal worden gerepatrieerd naar 

Irak. Verder dient erop te worden gewezen dat een daadwerkelijke rechtsbescherming niet afhangt van 

de zekerheid van een gunstige afloop van verzoekers asielaanvraag en gerelateerd is aan het geheel 

van de door het interne recht geboden rechtsmiddelen (vgl. EHRM, arrest Conka, 5 februari 2002, nr. 

75). Hiermee toont verzoeker geenszins een schending van artikel 3 van het EVRM aan. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


