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nr. 50 897 van 8 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 Palestijnse nationaliteit te zijn, op 8 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 5 november 2010, houdende de weigering van het verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 5 november 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 8 november 2010 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 8 november 

2010 om 13u30. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Ch. MORJANE, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VIJVER, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
1.1. Op 7 september 2010 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Vingerafdrukkenonderzoek 
toont aan dat de betrokkene op 31 augustus 2010 asiel vroeg in Otranto in Italië. Op 8 oktober 2010 
wordt een verzoek voor terugname gericht aan de bevoegde Italiaanse instanties. Aangezien de 
Italiaanse autoriteiten niet binnen de gestelde termijn op het terugname verzoek hebben geantwoord 
werd door middel van een “tacit agreement” op hun verantwoordelijkheid gewezen en op de verplichting 
de betrokken persoon over te nemen. 
 
1.2. Op 5 november 2010 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de 
beslissing houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 
quater), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op dezelfde dag.  
 
Dit is de bestreden beslissing. Zij luidt als volgt: 
“België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Italië 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 artikels 16(1)e en 20(1)c 
van Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003.  
De betrokkene vroeg op 07.09.2010 asiel in België. Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de 
betrokkene op 31.08.2010 asiel vroeg in Otranto in Italië. Na confrontatie met het resultaat van het 
vingerafdrukkenonderzoek beaamde de betrokkene dat zijn vingerafdrukken in Italië werden genomen, 
maar ontkende hij asiel te hebben gevraagd in Italië. Het resultaat van het vingerafdrukkenonderzoek 
toont echter onweerlegbaar aan dat de betrokkene dit wel deed. Hij verklaarde verder dat hij het 
grondgebied van de Lidstaten niet verliet en vanuit Italië via ondermeer Duitsland naar België reisde. Op 
08.10.2010 werd een verzoek voor terugname gericht aan de bevoegde Italiaanse instanties, die tot op 
heden niet op ons verzoek voor terugname hebben geantwoord. Artikel 20(1)b van Verordening 
343/2003 stelt dat de voor terugname verzochte Lidstaat binnen een termijn van twee weken dient te 
antwoorden op verzoeken voor terugname op basis van artikel 16, lid 1,c)d) en e) die zijn gebaseerd op 
uit het Eurodac-systeem verkregen gegevens. Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 
bedoelde termijn van twee weken staat volgens de verplichting de persoon over te nemen. Vermits de 
Italiaanse autoriteiten niet binnen de gestelde termijn op ons verzoek hebben geantwoord werden ze 
met toepassing van artikel 20(1)c van Verordening 343/2003 op 05.11.2010 door middel van een “tacit 
agreement” op hun verantwoordelijkheid gewezen en op de verplichting de betrokken persoon over te 
nemen. Aan de betrokkene werd tijdens het verhoor gevraagd omwille van welke specifieke reden(en) 
hij een asielaanvraag in België indiende. De betrokkene stelde dat hij naar België kwam omdat België 
volgens hem de mensenrechten respecteert. Betreffende deze motieven benadrukken we dat het volgen 
van de betrokkene in zijn keuze van het land waar hij asiel wil vragen neerkomt op het ontkennen van 
de doelstellingen van de Europese instanties. In Verordening 343/2003 worden de criteria en de 
mechanismen vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker wordt uitgesloten. We benadrukken 
dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene op grond van 
de artikels 16(1)e en 20(1)c van Verordening 343/2003. Italië ondertekende de Conventie van Genève 
van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). 
Het is als Iidstaat van de Europese Unie gebonden door dezelfde internationale verdragen als België. 
De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Italiaanse autoriteiten worden behandeld volgens de 
standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese 
Iidstaten, waaronder dus ook België. Er is derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de 
Italiaanse 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. Italië onderwerpt 
asielaanvragen aan een individueel onderzoek en kent, net als België, de vluchtelingenstatus of de 
subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene 
voorwaarden. Italië kent onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen 
asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. Indien nodig kunnen voorlopige 
maatregelen worden gevraagd met toepassing van artikel 39 van het procedurereglement van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens de bepalingen van Richtlijn 2003/9/EG zal aan de 
betrokkene in zijn hoedanigheid van kandidaat-vluchteling de nodige opvang worden verstrekt”. 
 
2.  Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
 
2.1. Krachtens artikel 39/82, §2 van de Vreemdelingenwet en artikel 43, §1 van het koninklijk besluit van 
21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan 
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slechts tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging worden besloten 
onder de drievoudige voorwaarde dat er een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is, dat 
ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen 
verantwoorden en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden akte een moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel  kan berokkenen. 
 
2.2. Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de wet voorziet, en 
op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de 
verwerende partij tot een strikt minimum zijn herleid, moet de verantwoording van verzoeker van de 
uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing evident, dit wil zeggen klaarblijkelijk, dit is, op het 
eerste gezicht onbetwistbaar, zijn. Verzoeker dient de uiterst dringende noodzakelijkheid met concrete 
gegevens aan te tonen. Dit impliceert dat de rechtvaardiging tweeledig is, met name dient enerzijds 
aangetoond te worden dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone 
schorsingsprocedure te laat zal komen en anderzijds dient verzoeker aan te tonen dat hij niet onredelijk 
lang met het indienen van zijn verzoekschrift heeft gewacht.  
 
2.3. Verwerende partij betwist in casu de uiterst dringende noodzakelijkheid niet. 
  
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 verzoeker een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen. Deze voorwaarde dient zo te worden opgevat dat verzoeker 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 hij ten gevolge van de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ondergaat of dreigt te ondergaan. Verzoeker dient 
gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat hij ondergaat of kan 
ondergaan, hetgeen betekent dat hij 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.   
 
3.1. Wat deze voorwaarde betreft voert verzoeker onder het punt “c. Moeilijk te herstellen nadeel (…)In 
hoofdorde” aan:  
 
“ Verzoeker voert op basis van concrete gegevens aan dat de uitvoering van de bestreden beslissing, 
een moeilijk te herstellen nadeel teweegbrengt; Verzoeker voert aan dat hij het voorwerp uitmaakt van 
een nakende uitwijzing naar Italië, aangezien hij te dien einde wordt vastgehouden in het gesloten 
centrum te Steenokkerzeel;  
De verwijdering heeft tot gevolg dat zijn familiale relatie met zijn broer in het gedrang komt en dat 
bijgevolg op onherstelbare wijze een inbreuk wordt gemaakt op zijn fundamenteel recht op eerbiediging 
van zijn familiaal leven, dat krachtens artikel 8 EVRM wordt beschermd; 
Verzoeker meent dat de kans reëel is dat enkel hij zal worden overgedragen naar Italië, het 
bestemmingsland dat immers op impliciete wijze de behandeling van het asielverzoek heeft aanvaard, 
terwijl de verantwoordelijke Staat dat de behandeling van de asielaanvraag van zijn broer op zich dient 
te nemen, nog niet op definitieve wijze werd bepaald, in de zin dat sprake is van een expliciete, noch 
impliciete aanvaarding van een mogelijks verantwoordelijke Iidstaat; Het gegeven dat aan Italië een 
overnameverzoek is overgemaakt, doet aan voormelde geen afbreuk, aangezien Italië nog steeds kan 
weigeren in te staan voor de behandeling van de asielaanvraag van de broer van verzoeker, met alle 
gevolgen van dien voor de eenheid van de familie; 
Verzoeker meent bijgevolg dat de bestreden beslissing zijn recht op familiaal leven in de in van artikel 8 
EVRM op ernstige wijze heeft miskend; Vooreerst kan verzoeker op basis van de bestreden maatregel 
op ieder ogenblik worden verwijderd naar Italië, terwijl verzoeker achterblijft in België; Bovendien is niet 
geweten of Italië zijn verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag expliciet, dan wel 
impliciet zal erkennen. Bijgevolg is de kans nog steeds bestaande dat verzoeker door de toepassing van 
de Dublin Verordening feitelijk zal worden gescheiden van zijn broer, met wie hij een in het licht van 
artikel 8 EVRM beschermwaardige relatie onderhield; Zelf als zou worden aangenomen dat verzoeker 
geen beschermwaardige relatie had in de zin van artikel 8 EVRM, quod certe non, toch dient te worden 
opgemerkt dat de Dublin Verordening de eenheid van de familie in het algemeen vooropstelde als zijnde 
een principiële doelstelling; De feitelijke scheiding, ongeacht de beschermwaardige familieband tussen 
de broers in de zin van artikel 8 EVRM, kan dan nog steeds worden opgevat als zijnde een 
onherstelbaar nadeel; Bovendien is het immers meer dan wenselijk dat de asielaanvragen van 
eenzelfde familie in een land worden behandeld teneinde tegenstrijdige beslissingen aangaande de 
asielaanvragen tussen de lidstaten te voorkomen; Verzoeker meent dat ook dat dit laatste argument een 
moeilijk te herstellen nadeel veroorzaakt, zijnde de mogelijkheid dat verschillende Iidstaten tot een 
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tegenstrijdige beslissing kunnen komen m.b.t. eenzelfde familie; Verzoeker meent bijgevolg dat 
volgende omstandigheden afzonderlijk, dan wel gecombineerd, een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
uitmaken;  
1. de scheiding in strijd met artikel 8 EVRM tussen hem en zijn broer; 
2. de feitelijke scheiding in strijd met de objectieven van de Dublin Verordening; 
3. de mogelijkheid van tegenstrijdige beslissingen aangaande de asielaanvragen van eenzelfde familie”; 
 
3.2. Verzoeker voert aldus aan dat zijn verwijdering zijn familiale relatie met zijn broer in het gedrang 
brengt en dit een inbreuk is op het recht op eerbiediging van het familiaal leven dat krachtens artikel 8 
EVRM wordt beschermd. Verzoeker heeft een broer die al tien jaar in Denemarken woont en een broer 
die in België asiel aangevraagd heeft. Daargelaten dat artikel 8 EVRM verzoeker niet vrijstelt van de 
verplichte documenten om België binnen te komen, toont hij niet aan dat hij een gezin vormde met zijn 
broer in België in de zin van artikel 2, i van de Dublin II verordening, noch brengt hij argumenten aan die 
een meer dan gewone band tussen de twee volwassen broers laat veronderstellen. Verzoeker beperkt 
zich verder tot hypothesen inzake mogelijke andersluidende beslissingen bij de behandeling van de 
asielaanvragen van verzoeker in Italië en zijn broer in België maar gaat eraan voorbij dat iedere 
asielaanvraag in concreto en individueel dient beoordeeld te worden. Verzoeker gaat, zonder dit nader 
te staven, uit van de veronderstelling dat de twee broers een identiek leven geleid hebben en om exact 
dezelfde redenen asiel aanvragen. De verzoekende partij beperkt zich aldus in haar verzoekschrift, voor 
wat haar vermeende nadeel betreft, tot het aanvoeren van blote beweringen doch verzuimt evenwel een 
begin van bewijs bij te brengen. Wat de in ondergeschikte orde aangevoerde schending van artikel 13 
van het EVRM betreft, volstaat het vast te stellen dat dit verdragsartikel niet zelfstandig kan worden 
ingeroepen, zonder aan te voeren dat een door het voornoemd verdrag beschermde vrijheid of recht is 
geschonden (cfr. RVS, nr. 111462 van 14 oktober 2002). Dienvolgens volstaat de vaststelling dat met 
het aangevoerde betoog op generlei wijze het vermeende moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde 
van de verzoekende partij met enig concreet gegeven of overtuigend argument wordt aangetoond. 
 
3.3. Dienvolgens is niet voldaan aan een 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 acht 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 

 


