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 nr. 50 614 van 29 oktober 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 Russische nationaliteit te zijn, op 10 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 25 augustus 2010 tot weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

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 29 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster verklaarde op 23 juli 2010 het Rijk te zijn binnengekomen en diende dezelfde dag een 

asielaanvraag in. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid stelde die dag 

tevens, op basis van een onderzoek van vingerafdrukken, vast dat verzoekster reeds op 18 februari 

2007 en 18 maart 2008 in Polen werd aangetroffen. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid verzocht op 12 augustus 

2010, gelet op artikel 16.1 van de Europese 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 bij een van de 
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lidstaten wordt ingediend (hierna: de verordening 343/2003/EG), de Poolse autoriteiten om de 

terugname van verzoekster. 

 

1.3. Bij schrijven van 24 augustus 2010 willigden de Poolse autoriteiten het terugnameverzoek in. 

 

1.4. Op 25 augustus 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Deze 

beslissing, die verzoekster op 26 augustus 2010 ter kennis werd gebracht, 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 

aan de persoon die verklaart te heten (C. M.) 

(…) 

die een asielaanvraag ingediend heeft. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Poolse 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. 

 

Betrokkene verklaart dat zij in 2007 vanuit Grozny per trein naar Polen is gereisd. Uit het Eurodac-

verslag van 23/07/2010 blijkt dat betrokkene tweemaal asiel heeft aangevraagd in Polen: op 18/02/2007 

en op 18/03/2008. Betrokkene verklaart dat zij tot 22/07/2010 in Polen is gebleven en vervolgens met 

haar partner (traditioneel gehuwd), (A. S.) (...) naar België is gereisd. Betrokkene verklaart dat zij tijdens 

haar verblijf in Polen tweemaal naar Wit-Rusland is gereisd, maar dat zij het grondgebied van de 

Lidstaten beide keren slechts een tweetal weken heeft verlaten, zodat de verantwoordelijkheid 

van Polen voor betrokkenes asielaanvraag niet is komen te vervallen. 

 

Op basis van hogervermelde gegevens werd een terugnameverzoek gestuurd aan de Poolse 

autoriteiten en zij hebben op datum van 25/08/2010 ingestemd met de terugname van bovengenoemde 

persoon op basis van art. 16.1.e van de Europese Verordening (EG) 343/2003. Ook voor betrokkenes 

partner ontvingen wij van de Poolse autoriteiten een terugnameakkoord op basis van datzelfde artikel. 

 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Polen voor de behandeling van betrokkene haar 

asielaanvraag dient te worden benadrukt dat Polen 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 haar asielaanvraag minder waarborgen in Polen dan in 

België zou genieten. Polen 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. Verder moet worden vastgesteld dat Polen aan betrokkene de mogelijkheid zal geven 

om een nieuwe asielaanvraag in te dienen. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Poolse 

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  aanleiding om aan te nemen 

dat de Poolse 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. 

 

Betrokkene is naar vrijwillig België gekomen waar zij op 23/07/2010 asiel vroeg bij de dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd omwille van welke specifieke reden(en) zij een 

asielaanvraag in België indiende. De betrokkene antwoordde hierop dat haar man er altijd van 

gedroomd heeft om naar België te komen. We willen benadrukken dat het volgen van betrokkene in 

diens keuze van het land waar hij/zij asiel wil vragen neerkomt op het ontkennen van het objectief dat 

Europa voor ogen heeft in zijn Verordening waarbij de criteria en de mechanismen worden vastgelegd 

om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag en om een 

vrije keuze van de asielzoeker uit te sluiten. Bovendien neemt Polen, net als België, een beslissing over 

een asielaanvraag op basis van de Conventie van Genève en beslist op eenzelfde objectieve manier 
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over de aangebrachte gegevens in een asielverzoek. Polen kent onafhankelijke beroepsinstanties voor 

afwijzingen van asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. In geval van een 

eventuele verwijdering kan beroep worden ingesteld tegen elke beslissing van uitwijzing en kunnen 

voorlopige maatregelen worden gevraagd met toepassing van artikel 39 van het procedurereglement 

van het Europees Hof voor de Mensenrechten (EHRM). De Belgische asielinstantie kan onder geen 

enkel beding voldoen aan de wil van betrokkene om haar asielaanvraag in België te behandelen. 

 

Betrokkene verklaart geen naaste familieleden te hebben in België. Zij verklaart wel dat haar ouders, 

haar twee broers en drie zussen in Polen verblijven, alsook twee schoonbroers en een schoonzus. 

 

Gevraagd naar haar gezondheidstoestand stelde betrokkene dat zij maagklachten heeft. Betrokkene 

zou ook een miskraam hebben gehad in België. Betrokkene brengt geen attesten aan, die de verklaarde 

problemen staven en aangeven dat ze vanwege hun ernst een overdracht aan de Poolse instanties 

verhinderen. Bijgevolg is er geen bewijs dat een terugkeer naar Polen een inbreuk zou betekenen op 

artikel 3 van het EVRM. De Poolse autoriteiten zullen tenminste drie werkdagen vooraf in kennis gesteld 

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

 

Alle nodige maatregelen zullen worden genomen opdat de overdracht aan Polen in de allerbeste 

omstandigheden zal worden uitgevoerd.  

 

Een behandeling van de asielaanvraag op basis van art. 3§2, art. 7 of art. 15 van de Verordening is 

derhalve niet aan de orde. 

 

Bijgevolg moet betrokkene het grondgebied van het Rijk verlaten en zal zij worden overgedragen aan de 

bevoegde Poolse autoriteiten.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan 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: het EVRM), van artikel 16.1.e van 

de verordening 343/2003/EG en van de artikelen 48/3, 48/4 en 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). 

 

Zij verwijst naar een getuigenis van de mensenrechtenorganisatie Memorial met betrekking tot de 

situatie van etnische Tsjetsjenen in de Russische Federatie en benadrukt dat volgens deze getuigenis 

Tsjetsjeense onderdanen aldaar niet veilig zijn en het risico op vervolging lopen. Zij betoogt dat het 

bijgevolg niet aanvaardbaar is dat onderdanen van Tsjetsjenië teruggestuurd worden naar hun land van 

herkomst. Daarnaast stelt zij te betwijfelen of de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid de Poolse autoriteiten op de hoogte gebracht heeft van het feit dat haar echtgenoot heeft 

verklaard dat hij naar Tsjetsjenië is gegaan en er twee maanden verbleef. Zij meent dan ook dat artikel 

51/5 van de Vreemdelingenwet en artikel 16.e van de verordening 343/2003/EG geschonden zijn, omdat 

de Belgische autoriteiten in gebreke bleven volledige informatie te bezorgen aan de Poolse autoriteiten. 

 

2.2. Verweerder antwoordt als volgt: 

 

“(…) Vooreerst stelt de verwerende partij vast dat verzoekster in de toelichting van het enig middel in 

gebrek blijkt in te gaan op de nochtans door haar opgeworpen schending van art. 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door verzoekster 

vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met 

kennis van zaken verdedigen. 

 

Ook indien in de toelichting van het enig middel door verzoekster slechts op een zeer algemene wijze 

wordt ingegaan op bepaalde rechtsregels, is het de verwerende partij op basis daarvan niet duidelijk 

hoe deze volgens verzoekster door het nemen van de bestreden beslissing concreet zijn geschonden, 
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zodat het middel in dit opzicht hoe dan ook niet ontvankelijk is (cf. R.v.St. nr. 46.649, 25.3.1994, 

R.A.CE. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

Uit het voorgaande volgt dat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schendingen dewelke 

niet — naar behoren — worden toegelicht, naar het oordeel van de verwerende partij om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

Nopens de vermeende schending van art. 3 EVRM merkt de verwerende partij op dat aan het door 

verzoekster bedoelde verdragsvoorschrift is voldaan wanneer de bestreden beslissing tot stand is 

gekomen met eerbiediging ervan, daar de verwerende partij de uit dit voorschrift voortvloeiende 

verplichtingen slechts kan waarborgen binnen het eigen grondgebied (R.v.St. nr. 38.363, 19.12.1991, 

Arr. R.v.St. 1991, z.p.). 

 

Het komt aan verzoekster aan te tonen dat er een schending van art. 3 EVRM zou kunnen zijn. 

 

Verzoekster verwijst naar de getuigenis van de mensenrechtenorganisatie Mémorial met betrekking tot 

de situatie van etnische Tsjetsjenen in de Russische Federatie. 

 

De verwerende partij benadrukt dat de bestreden beslissing niet betekent dat verzoekster naar de 

Russische Federatie zal worden overgebracht, doch slechts wordt overgedragen naar Polen, dewelke in 

toepassing van art. 16.1.e zich akkoord heeft verklaard met de terugname van verzoekster. 

 

Immers, Polen is verantwoordelijk voor de asielaanvraag van verzoekster (en haar echtgenoot) in 

toepassing van de Verordening 343/2003. 

 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt 

op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 

een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148). 

 

Verder laat de verwerende partij gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt 

begrepen, “die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of 

psychische aard wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot 

VANHEULE, D.). 

 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven”. 

 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu verzoekster ter zake 

heel erg vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. 

 

Er is in casu geen sprake van een reëel risico om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. 

 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 

104.674 dd. 14.03.2002, ...) 

 

Zoals werd vastgesteld in de bestreden beslissing is er geen bewijs dat een terugkeer naar Polen een 

inbreuk zou betekenen op artikel 3 van het EVRM. 

 

Verzoekster is derhalve verkeerdelijk de mening toegedaan dat art. 3 E.V.R.M. zou geschonden zijn. 
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Waar verzoekster verwijst naar de verklaring van haar echtgenoot dat hij twee maanden Polen heeft 

verlaten en naar Tsjetsjenië is gegaan, kan aan de bestreden beslissing geen afbreuk doen. 

 

Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden akte, zijn niet ontvankelijk (R.v.St. nr. 45.181, 

8.12.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.). 

 

Terwijl bovendien in de beslissing van verzoeksters echtgenoot desbetreffend het volgende werd 

geoordeeld: 

 

‘Betrokkene verklaart tijdens zijn verblijf in Polen tweemaal naar Tsjetsjenië te zijn teruggekeerd. Hij 

verklaart een halfjaar geleden een maand naar Tsjetsjenië te zijn teruggekeerd. Hij beweert daarna naar 

Polen te zijn teruggekeerd omdat zijn vader daar zou vermoord zijn. Betrokkene verklaart ongeveer drie 

maanden geleden weer naar Tsjetsjenië te zijn gereisd. Hij zou daar ongeveer twee maanden zijn 

verbleven. Er zijn geen elementen die aantonen dat betrokkene voor een aaneensluitende periode van 

minstens drie maanden buiten het grondgebied van de Lidstaten is geweest, zodat de 

verantwoordelijkheid van Polen voor betrokkenes asielaanvraag niet is komen te vervallen.’ 

 

Verzoekster kan niet anders voorhouden. 

 

De verwerende partij laat tot slot gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid in casu geheel, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, terecht een beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten heeft genomen. 

 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels. (…)” 

 

2.3. In haar repliekmemorie stelt verzoekster te volharden in het middel. 

 

2.4.1. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM merkt de Raad op dat 

de bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat verzoekster lijkt te veronderstellen, niet tot gevolg heeft 

dat verzoekster dient terug te keren naar de Russische Federatie. In de bestreden beslissing wordt 

namelijk slechts vastgesteld dat Polen verantwoordelijk is voor de behandeling van de door verzoekster 

ingediende asielaanvraag en dat zij derhalve aan de bevoegde Poolse autoriteiten zal worden 

overgedragen. Er worden voorts geen bewijzen aangebracht waaruit zou kunnen afgeleid worden dat de 

Poolse autoriteiten vreemdelingen repatriëren naar landen waar zij onderworpen worden aan handeling-

en die strijdig zijn met artikel 3 van het EVRM. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt dan ook niet aangetoond. 

 

2.4.2. De artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, die verzoekster ook geschonden acht, 

bepalen in welke gevallen de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus kan worden 

toegekend. In de bestreden beslissing wordt enkel vastgesteld welke overheid bevoegd is voor de 

behandeling van verzoeksters asielaanvraag, zodat geen schending van deze bepalingen kan worden 

vastgesteld. 

 

2.4.3. Aangezien uit het door verweerder neergelegde administratief dossier blijkt dat de Poolse 

autoriteiten wel degelijk op de hoogte werden gesteld van het feit dat de partner van verzoekster 

verklaringen aflegde omtrent een terugkeer naar Tsjetsjenië, kan verzoekster verder ook niet gevolgd 

worden in haar stelling dat artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en artikel 16.1.e van de verordening 

343/2001/EG geschonden zijn omdat verweerder zou nagelaten hebben deze inlichtingen ter kennis te 

brengen van de Poolse autoriteiten. Ten overvloede wijst de Raad erop dat de verklaringen van de 

partner van verzoekster inzake een terugkeer naar Tsjetsjenië, gezien deze niet gestaafd werden door 

enig stuk, hoe dan ook niet kunnen leiden tot de vaststelling dat artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet 

en artikel 16.1.e van de verordening 343/2001/EG  geschonden zijn. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing aangevoerd. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig oktober tweeduizend en tien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


