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 nr. 56 342 van 21 februari 2011 

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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 29 november 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 november 2010 tot weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 

diezelfde dag. 

 

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 10 januari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 februari 2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. JP. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, komt op 1 oktober 2010 België binnen en dient 

een asielaanvraag in op 4 oktober 2010. 

 

Verzoeker verklaart dat hij enkele dagen in Tsjechië verbleven heeft vooraleer naar België te komen. 

 

Op 21 oktober 2010 vragen de Belgische autoriteiten aan Tsjechië de overname van verzoeker op basis 

van artikel 10.1 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: Dublin-II-Verordening). 
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Op 16 november 2010 gaan de Tsjechische autoriteiten akkoord met de overname van verzoeker. 

 

Op 18 november 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). Dit is 

de bestreden beslissing: 

 

“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. A. R.  

geboren te Teheran, op (in) 02.08.1987  

van nationaliteit te zijn: Iran  

die een asielaanvraag ingediend heeft.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Betrokkene heeft op 04/10/2010 een asielaanvraag ingediend bij de bevoegde autoriteiten in België. Hij 

verklaarde op 01/10/2010 in België te zijn aangekomen. Hij verklaarde eveneens de Iranese nationaliteit 

te hebben en geboren te zijn op 02/08/1987.  

Tijdens zijn interview op de dienst Vreemdelingenzaken van 19/10/2010 verklaart betrokkene dat hij op 

23/09/2010 uit Iran vertrok en naar Tsjechië reisde voor deelname aan een kickbokstoernooi. 

Betrokkene verklaart dat hij samen met de nationale ploeg meereisde en dat voor de hele ploeg 

papieren werden verkregen via de Tsjechische ambassade in Teheran. Betrokkene zou echter zelf nooit 

individuele documenten gekregen hebben. Betrokkene verklaart dat hij niet was komen opdagen toen 

de ploeg terug naar Iran moest vertrekken en dat daarom een Iranese delegatie hem achternazat. 

Betrokkene verklaart dat hij naar Duitsland vluchtte en van daaruit verder naar België waar hij op 

04/10/2010 een asielaanvraag indiende op de dienst Vreemdelingenzaken.  

Op 21/10/2010 werd een ovemameverzoek aan de Tsjechische autoriteiten verstuurd. De Tsjechische 

autoriteiten lieten de Belgische autoriteiten op 16/11/2010 weten dat het verzoek tot overname wordt 

ingewilligd op basis van art 9.2 van de Dublin Verordening. Tsjechië heeft de Conventie van Genève dd. 

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. De Tsjechische autoriteiten zullen bovendien tenminste drie werkdagen vooraf in kennis 

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

Verder moet worden vastgesteld dat Tsjechië 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.  

Betrokkene verklaart dat hij naar Duitsland was gevlucht en dat men hem daar adviseerde om verder 

naar België te vluchten omdat de Iranese overheid ook veel invloed heeft in Duitsland. Dit is volgens 

betrokkene dan ook de reden waarom hij precies in België zijn asielaanvraag wou indienen. Echter, dit 

zijn louter speculaties die op geen enkele manier enigszins gestaafd zijn. Bovendien is het voorwerp van 

deze beslissing de vaststelling van Tsjechië als verantwoordelijke lidstaat en in geen geval een 

terugkeer naar Duitsland. Betrokkene verklaart dat hij uit Tsjechië wegvluchtte omdat een Iranese 

delegatie hem achternazat toen hij niet kwam opdagen om terug te keren naar Iran. Echter, indien 

betrokkene in Tsjechië problemen ondervond, dient hij zich daarvoor te richten tot de bevoegde 

Tsjechische autoriteiten. Betrokkene verklaart dat hij geen gezondheidsproblemen heeft. Betrokkene 

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

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

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 Tsjechische 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. 9.2 van de 

Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 en moet betrokkene het grondgebied 

van het Rijk verlaten. Hij zal overgedragen worden aan de bevoegde Tsjechische autoriteiten. (2)” 

 

Een voorziene overdracht aan Tsjechië op 1 december 2010 wordt geannuleerd. 

 

Op 7 januari 2011 wordt verzoeker overgedragen aan Tsjechië. 
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2. Over de rechtspleging 

 

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad vooralsnog geen gerechtskosten kan opleggen en derhalve 

dus evenmin het voordeel van de rechtsbijstand kan toekennen. Het verzoek daartoe van de 

verzoekende partij wordt om die reden verworpen. Om dezelfde reden wordt het verzoek van de 

verzoekende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de verwerende partij verworpen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker op 7 januari 2011 werd overgedragen aan Tsjechië. 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid 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) kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht 

worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van 

toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd 

(Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ 

kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met 

verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 

1996, nrs. 198-413).  

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Ter zitting van 15 februari 2011 bevestigt de raadsman van verzoeker dat verzoeker geen belang meer 

heeft inzake de bevelscomponent van de bestreden beslissing, maar voert hij aan dat verzoeker zijn 

belang behoudt bij het bestrijden van de beslissing tot weigering van verblijf.  

 

De Raad aanvaardt in casu dat verzoeker blijk geeft van het rechtens vereiste belang bij de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van de wet, in het bijzonder schending van artikel 62 van voormelde Wet van 15 december 

1980 juncto de artikels 2 en 3 van de Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen. 

3.1. De bestreden beslissing argumenteert dat: "dat hij op 23/09/2010 uit Iran vertrok en naar Tsjechië 

reisde voor deelname aan een kickboxtoernooi. Betrokkene verklaart dat hij samen met de nationale 

ploeg meereisde en dat voor de hele ploeg papieren werden verkregen via de Tsjechische ambassade 

in Teheran. Betrokkene zou echter zelf nooit individuele documenten gekregen hebben. Betrokkene 

verklaart dat hij niet was komen opdagen toen de ploeg terug naar Iran moest vertrekken en dat daarom 

een Iranese delegatie hem achternazat. Betrokkene verklaart dat hij naar Duitsland vluchtte en van 

daaruit verder naar België waar hij op 04/10/2010 een asielaanvraag indiende op de dienst 

Vreemdelingenzaken.". 

De motivatie van de bestreden beslissing is contradictoir en niet persistent omdat zij de verklaringen van 

verzoekende partij selectief maar zonder verantwoording aanwendt: enerzijds gelooft zij verzoekende 

partij dat hij via Tsjechië in Europa is toegekomen en via Duitsland naar België vluchtte maar zij gelooft 

niet dat hij niet naar Tsjechië kan terugkeren omdat hij daar wordt gezocht door leden van de Iranese 

delegatie en Iraanse Ambassade aldaar. Verwerende partij maakt een opslitsing van de verklaringen 

van verzoekende partij zonder te motiveren waarop zij zich steunt om dit te rechtvaardigen. 

Verwerende partij beschikt over geen vingerafdrukken uit het Eurodac-systeem van het verblijf van 

verzoekende partij in Tsjechië nog over harde bewijzen voor het visum van verzoekende partij om 

"artikel 9.2 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003" te kunnen 

beroepen anders dan de verklaringen van verzoekende partij. Zij kan dus met geloofwaardig 

voorhouden dat de rest van de verklaringen van verzoekende partij "louter speculaties die op geen 

enkele manier enigszins gestaafd zijn" terwijl zij hetzelfde "harde" bewijsmiddel niet aan zichzelf oplegt. 

In die zin is de motivering van verwerende partij contradictoir. 
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De bestreden beslissing schendt daarom de motiveringsplicht. De bestreden beslissing dient te worden 

vernietigd.” 

 

4.2. In de nota repliceert de verwerende partij dat bij lezing van verzoekers verzoekschrift blijkt dat hij 

daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert maar dat hij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu 

bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de 

bestreden beslissing. Op basis van deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker het vereiste 

belang ontbeert bij de betrokken kritiek. De formele motiveringsplicht vervat in de wetsartikelen waarvan 

verzoeker de schending aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de 

bestuurde van de redenen die ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen 

bestuursbeslissing zodanig dat deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te 

komen met de ter beschikking staande rechtsmiddelen. De naleving van de genoemde plicht houdt 

daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking 

gebrachte motieven. Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan 

verzoeker het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten de bedoelde 

nuttigheidsafweging te maken. De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed 

aangezien daarin zowel haar juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

 

Volledigheidshalve laat de verwerende partij gelden dat verzoekers beschouwingen dat de bestreden 

beslissing contradictoir en niet persistent gemotiveerd zou zijn, niet kunnen worden aangenomen. De 

verwerende partij wijst erop dat zij, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, niet gesteld heeft dat zij 

niet gelooft dat verzoeker niet naar Tsjechië kan terugkeren omdat hij daar gezocht wordt door leden 

van de Iraanse delegatie en de Iraanse ambassade aldaar. In de bestreden beslissing wordt erop 

gewezen dat, indien verzoeker problemen ondervond in Tsjechië, hij zich daardoor diende te richten tot 

de bevoegde Tsjechische autoriteiten. Verzoekers kritiek berust op een verkeerde lezing van de 

motieven van de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij stelt dat de gemachtigde geheel terecht en binnen de hem ter zake toebedeelde 

bevoegdheid, een beslissing tot weigering van verblijf heeft genomen. De gemachtigde handelde daarbij 

na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels. De beslissing is ten genoege van recht met 

draagkrachtige motieven omkleed. 

 

4.3. In de repliekmemorie stelt verzoeker dat uit de opmerkingen van de verwerende partij in de nota 

blijkt dat de verwerende partij kennelijk wist dat verzoeker niet naar Tsjechië kon terugkeren. 

Desondanks heeft zij een beslissing genomen waardoor verzoeker naar Tsjechië zal worden 

teruggeleid. De bestreden beslissing is om die redenen contradictoir en niet persistent. Verzoeker stelt 

dat hij de schending van de materiële motiveringsplicht inroept. 

 

4.4. 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 wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk 

artikel 9.2 van de Dublin-II-Verordening, 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 en artikel 51/5 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in 

feite, met name dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van 

verzoeker, die aan de Tsjechische autoriteiten toekomt. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt 

deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens 

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 
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Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 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. 

 

Verzoeker voert aan dat de motivering contradictoir en niet persistent is omdat de verklaringen van 

verzoeker selectief worden aangewend, er wordt een opsplitsing gemaakt van de verklaringen van 

verzoeker zonder te motiveren waarop de verwerende partij zich steunt om dit te rechtvaardigen. De 

verwerende partij hecht deels geloof aan de verklaringen van verzoeker en deels niet.  

 

Inzake verzoekers verklaringen over zijn binnenkomst in Tsjechië, zijn vlucht naar Duitsland en 

vervolgens naar België, merkt de Raad op dat in de beslissing in dit verband louter de verklaringen van 

verzoeker worden weergegeven. Een weergave van verzoekers verklaringen, die steunt op de stukken 

van het dossier (Dublin interview van 19 oktober 2010) kan niet beschouwd worden als elementen 

waaraan de verwerende partij geloof hecht. 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing inzake verzoekers vrees om naar Tsjechië 

terug te keren, het volgende wordt gesteld: 

 

“Betrokkene verklaart dat hij uit Tsjechië wegvluchtte omdat een Iranese delegatie hem achternazat 

toen hij niet kwam opdagen om terug te keren naar Iran. Echter, indien betrokkene in Tsjechië 

problemen ondervond, dient hij zich daarvoor te richten tot de bevoegde Tsjechische autoriteiten.” 

 

In dit motief wordt een oordeel gegeven over de verklaringen van verzoeker inzake zijn reden om te 

vluchten uit Tsjechië, namelijk dat hij zich diende te richten tot de bevoegde Tsjechische autoriteiten 

indien hij in Tsjechië problemen ondervond omdat een Iraanse delegatie hem achterna zat. 

 

Een feitelijke weergave van verzoekers verklaringen enerzijds en een oordeel over deze verklaringen 

anderzijds, kan niet beschouwd worden als contradictoir of niet persistent. 

 

Vervolgens wijst verzoeker erop dat enerzijds aanvaarden dat verzoeker over een visum beschikte 

terwijl hierover geen harde bewijzen bestaan, en anderzijds de rest van zijn verklaringen afdoen als 

louter speculatief, eveneens contradictoir is. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de Belgische autoriteiten op basis van artikel 10.1 van de 

Dublin-II-Conventie de overname van verzoeker hebben gevraagd aan Tsjechië. De Tsjechische 

autoriteiten hebben op basis van artikel 9.2 van de Dublin-II-Verordening ingestemd met de overname 

van verzoeker (cf. het aanvaardingsformulier van Tsjechië dat zich in het dossier bevindt). Nu de 

Tsjechische autoriteiten zelf hebben aangegeven dat artikel 9.2 van de Dublin-II-Verordening van 

toepassing is (de lidstaat die het visum heeft afgegeven, is verantwoordelijk voor de behandeling van 

het asielverzoek), blijkt dat er in de bestreden beslissing in alle redelijkheid en op basis van een correcte 

feitenvinding kon worden vanuit gegaan dat verzoeker beschikte over een visum afgeleverd door de 

Tsjechische autoriteiten. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, staat het vast dat verzoeker in het bezit was van een visum 

afgeleverd door de Tsjechische autoriteiten. Verzoekers kritiek dat dit element van zijn verklaringen 

zomaar zonder bewijs werd aanvaard en de overige elementen van zijn verklaringen dan weer niet, mist 

bijgevolg feitelijke grondslag. 

 

Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing kennelijk 

onredelijk zijn of niet zouden steunen op een correcte feitenvinding. De motieven van de bestreden 

beslissing zijn niet tegenstrijdig. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden 

aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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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 eenentwintig februari tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


