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nr. 50 685 van 3 november 2010 
in de zaak RvV X / IV 

In zake:  X  

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 
 
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 
asielbeleid 

 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 3 november 2010 
heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 
van 28 oktober 2010, houdende de weigering van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 
(bijlage 26quater), aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 28 oktober 2010.  
 
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. 
 
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 3 november 2010 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 3 november 
2010 om 10 uur. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MERRIE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 
advocaat I. FLORIO, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 
verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
1.1. X van Armeense nationaliteit komt naar België via Praag en vroeg met zijn vrouw en zoon asiel aan 
op 9 juli 2010. Niettegenstaande verzoeker stelt zelf geen visum te hebben aangevraagd werd bij 
nazicht van de Euro vision databank vastgesteld dat hij en zijn familie een Italiaans Shengenvisum type 
C gekregen hebben van de Italiaanse ambassade. In het kader van de Dublin II verordening richten de 
Belgische autoriteiten op 27 augustus 2010 een overnameverzoek aan de Italiaanse autoriteiten.  
 
1.2. Op 20 augustus 2010 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 
artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
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de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd 
op 25 oktober 2010 ontvankelijk maar ongegrond verklaard. 
  
1.3. Aangezien op 27 oktober 2010 nog geen antwoord werd ontvangen van de Italiaanse autoriteiten 
stond dit overeenkomstig artikel 18(7) van de Dublin II Verordening gelijk met een stilzwijgende 
aanvaarding van de terugname. Dit werd op 28 oktober 2010 door middel van een tacit agreement 
bevestigd.  
 
1.4. Op 28 oktober 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 26 quater). Zij is 
gemotiveerd als volgt: 
 
“(…) 
Betrokkene heeft op 09/07/2010 een asielaanvraag ingediend bij de bevoegde autoriteiten in België. 
Betrokkene zou een dag eerder in België zijn toegekomen. Betrokkene zou de Armeense nationaliteit 
bezitten en geboren zijn op 24/01/1962. 
 
Tijdens zijn interview op de dienst Vreemdelingenzaken van 03/08/2010 verklaart betrokkene dat hij op 
07/07/2010 per vliegtuig uit Armenië is vertrokken en met transit te Praag (Tsjechië) naar België is 
gekomen waar hij de volgende dag asiel vroeg op de dienst Vreemdelingenzaken samen met zijn vrouw 
H.S. (…) (°03/01/1965) en zoon S.G. (…) (°24/07/1999). Een consultatie in de Europese Vision 
databank toont aan dat aan de vrouw van betrokkene op 02/07/2010 een visum type C (I15975636 – 
geldig 07/07/2010 tot 30/07/2010) voor toeristische doeleinden werd afgegeven door de Italiaanse 
autoriteiten te Armenië. Ook aan hun zoon werd een visum afgeleverd (I15975637). 
 
Rekening houdend met het feit dat Italië de verantwoordelijke lidstaat bleek voor betrokkene zijn vrouw 
en kind (gezien de gegevens verkregen via Vision) en voor hen een overnameverzoek op basis van art 
9.2 aan de Italiaanse autoriteiten verstuurd, werd op 27/08/2010 een overnameverzoek op basis van art. 
14 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 aan de Italiaanse 
autoriteiten verstuurd. Aangezien de Belgische autoriteiten op 27/10/2010 nog geen antwoord hadden 
ontvangen van Italië stond dit, overeenkomstig artikel 18§7 van Verordening (EG) Nr. 343/2003 van 
18/02/2003, gelijk met de aanvaarding van het terugnameverzoek. Italië werd hierdoor op 28/10/2010 de 
verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene. Dit hield tevens 
de verplichting in om betrokkene over te nemen en hun asielaanvraag te behandelen. We hebben dit 
aan de Italiaanse autoriteiten laten weten met een Tacit Agreement van 28/10/2010. Ook de echtgenote 
en zoon zijn het voorwerp van een Tacit Agreement met Italië. Italië heeft de Conventie van Genève van 
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. Verder moet worden vastgesteld dat Italië aan betrokkene de mogelijkheid zal geven om 
een asielaanvraag in te dienen. De asielaanvraag van betrokkene zal behandeld worden volgens de 
hoge standaarden die voorvloeien uit het Gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese 
lidstaten. Een terugkeer naar Italië kan, indien betrokkene dat wenst, door onze diensten worden 
georganiseerd. De Italiaanse autoriteiten zullen tenminste zeven dagen vooraf in kennis gesteld worden 
van de overdracht van betrokkene (indien betrokkene wenst gebruik te maken van deze mogelijkheid) 
zodat aangepaste opvang kan voorzien worden. 
 
Betrokkene verklaart dat hij persoonlijk geen visum heeft aangevraagd, maar denkt dat er misschien wel 
een visum werd uitgereikt. Betrokkene is niet in het bezit van zijn paspoort, bijgevolg kan het paspoort 
zelf niet gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een visum. Betrokkene verklaart immers dat hij 
zijn paspoort heeft afgegeven aan de smokkelaar. Echter, het is op zijn minst merkwaardig dat 
vastgesteld moet worden dat bij de aanvraag tot machtiging van verblijf in het kader van art 9ter van de 
Vreemdelingenwet van 15/12/1980, een kopie van twee pagina’s van het Armeense paspoort van 
betrokkene is bijgevoegd. Het is bijgevolg zeer merkwaardig dat betrokkene blijkbaar minstens in het 
bezit moest zijn van een kopie van 2 pagina’s van zijn paspoort met identiteitsgegevens, maar hij deze 
nooit eerder vertoonde tijdens zijn asielprocedure en dat deze kopies enkel in het kader van zijn 
procedure 9ter opduiken. Uit voorgaande blijkt dat betrokkene schijnbaar doelbewust tracht informatie 
achter te houden voor de Belgische asielinstanties. 
 
Wanneer betrokkene gevraagd wordt of hij een specifieke reden heeft waarom hij precies in België een 
asielaanvraag wou indienen, antwoordt hij dat België niet hun keuze was, maar dat ze hier werden 
afgezet. Hij verklaart dat ze naar een democratisch land wilden gaan waar de mensenrechten 
beschermd worden. Italië is partij bij het EVRM en niets wijst erop dat Italië zijn verplichtingen die daaruit 
voortvloeien niet zou nakomen. Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België of elders in 
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Europa. Een behandeling van de asielaanvraag op basis van art. 7 of art. 15 van de Verordening is 
derhalve niet aan de orde. 
 
In verband met zijn gezondheidstoestand vermeldt betrokkene meerdere problemen. Er dient te worden 
opgemerkt dat betrokkene op 20/08/2010 een aanvraag indiende tot regularisatie op basis van artikel 
9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 
vreemdelingenwet werd ontvankelijk, doch ongegrond verklaard op 25/10/2010. Hierin wordt het 
volgende gesteld: “…blijkt dat betrokkene voor verdere follow-up en behandeling terecht kan in Italië, 
land van overname. Met deze aandoening is er geen bezwaar om te reizen. De arts-attaché stelt dan 
ook dat er geen medisch bezwaar is tegen overname door Italië”. 
 
Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 
België te behandelen op grond van art. 3§2 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 343. Bijgevolg is België 
niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Italiaanse autoriteiten 
toekomt, met de 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. 14 en art 
18§7 van Verordening (EG) Nr. 343 en moet betrokkene het grondgebied van het Rijk binnen de tien 
(10) dagen verlaten. Hij dient zich aan te bieden bij de bevoegde Italiaanse autoriteiten. (2) 
(…)” 
 
Dit is de bestreden beslissing. 
 
 
2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  
 
2.1. Krachtens de artikelen 39/82, §2 van de vreemdelingenwet en 43, § 1, van het koninklijk besluit van 
21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan de 
schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid alleen worden bevolen als 
ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen 
verantwoorden, de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen en er feiten worden aangevoerd die de uiterst dringende noodzakelijkheid 
rechtvaardigen. 
 
2.2. De drie onderscheiden voorwaarden vereisen een afzonderlijke beoordeling opdat de schorsing van 
de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zou kunnen worden bevolen. Verzoeker dient dan ook 
én een ernstig middel én het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel én de uiterst 
dringende noodzakelijkheid aan te tonen.  
 
2.3. Wat de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft dient de vordering tot 
schorsing een uiteenzetting van feiten te bevatten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aan verzoekende partij een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel kan berokkenen. 
 
2.4. Deze voorwaarde dient zo te worden opgevat dat de verzoekende partij zich niet mag beperken tot 
vaagheden en algemeenheden, maar integendeel duidelijk en concreet dient aan te geven waarin 
precies het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is gelegen dat zij ten gevolge van de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ondergaat of dreigt te ondergaan. De verzoekende partij 
dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij ondergaat of kan 
ondergaan, hetgeen betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de aard en de omvang van het 
te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke herstelbaarheid van het nadeel. 
 
2.5. Verwerende partij betwist in casu de uiterst dringende noodzakelijkheid niet. Er werd een laissez-
passer uitgereikt geldig tot 12 november 2010. 
 
3. Het bestaan van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is een afzonderlijke voorwaarde, die ook 
afzonderlijk dient te worden beoordeeld (RvS 12 juni 2002, nr. 107 797). 
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3.1. Wat deze voorwaarde betreft voert verzoeker aan: 
 “Verzoekende partij is ernstig ziek. Dit blijkt uit de stukken van het dossier waarop de bestreden 
beslissing zich deels baseert. Dit blijkt uit het tweede medische verslag (stuk 3) dat verzoekende partij 
bijbrengt. 
Dit medisch verslag stelt dat reizen in de gezondheidstoestand van verzoekende partij altijd risico’s op 
ernstige complicaties inhoudt.  
Doordat verzoekende partij door de bestreden beslissing echter gedwongen zal worden te reizen, loopt 
hij zonder met een ernstig risico een ernstig nadeel op te lopen dat niet meer te herstellen is, namelijk 
het blijvend verlies van zijn gezondheid of erger. Door de onmiddellijke uitvoering van het bevel dreigt 
hem aldus een ernstig moeilijk te herstellen nadeel te worden berokkend”. 
 
3.2. De aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 
werd ongegrond verklaard nadat uit onderzoek gebleken was dat alhoewel de aandoeningen waaraan 
verzoeker lijdt beschouwd kunnen worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor 
zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd worden, geen reëel 
risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling en 
opvolging beschikbaar zijn in Italië het land van verwijzing. Verwerende partij wijst er terecht op dat uit 
het verslag van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat er geen bezwaar is om verzoeker over te brengen 
naar Italië, gelet op de aldaar beschikbare medicatie en mogelijkheden tot behandeling. Verzoekers 
bewering dat hij niet kan reizen kan niet blijken uit de toegevoegde attesten. Enkel wordt er op gewezen 
dat ernstige onpasselijkheid (malaises graves) steeds mogelijk is. Overigens is de ambtenaar-
geneesheer van oordeel dat verzoeker in Italië verzorgd kan worden wat uiteraard inhoudt dat verzoeker 
naar Italië reist en zijn medische situatie hierbij geen obstakel vormt. Bijgevolg toont verzoeker niet aan 
dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing voor hem een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel zal veroorzaken. 
 
3.3. Dienvolgens is niet voldaan aan de derde van de drie cumulatieve opgelegde voorwaarden om tot 
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 
2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze vaststelling 
volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 
 
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
 
Enig artikel 
 
De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie november tweeduizend en tien door: 
 
mevr. K. DECLERCK,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. E. VANDERSCHOMMEN, toegevoegd griffier. 
 
 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
E. VANDERSCHOMMEN K. DECLERCK 


