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 nr. 60 715 van 29 april 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 Armeense nationaliteit te zijn, op 3 maart 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 februari 2011 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die loco advocaat K. MARIEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 17 december 2010 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

1.2. Na de vaststelling dat verzoeker op 20 november 2010 een visum kort verblijf had ontvangen van 

de Litouwse autoriteiten te Armenië, werden de Litouwse autoriteiten op 5 januari 2011 om de 

overname van verzoeker verzocht op grond van artikel 9, §2 van de verordening (EG) 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 lidstaten wordt ingediend (Dublin II-verordening). De Litouwse autoriteiten 

weigerden op 12 januari 2011 in te stemmen met dit verzoek omdat ze het betrokken visum hadden 

verstrekt, “handelend voor de Hongaarse autoriteiten”. 
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1.3. Vervolgens werden de Hongaarse autoriteiten op 14 januari 2011 om de overname van verzoeker 

verzocht op grond van artikel 9, §2 van de Dublin-II Verordening. 

 

1.4. Op 18 januari 2011 stemden de Hongaarse autoriteiten in met dit verzoek tot overname. 

 

1.5. Op 3 februari 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

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

vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 

 

Betrokkene verklaarde dat hij op 29.11.2010 is toegekomen in België. Meer dan twee weken later, op 

17.12.2010, vroeg betrokkene bij de bevoegde Belgische autoriteiten het statuut van vluchteling aan. 

Betrokkene verklaarde geboren te zijn in (…) op 19.05.1954 en over het Armeense staatsburgerschap 

te beschikken.  

 

Een consultatie in de Europese Vision-databank toont aan dat aan betrokkene op 20.11.2010 een visum 

type C (LTU000232071) werd afgegeven voor culturele doeleinden en aan zijn zoon (…) een visum type 

C (LTU000232072). De Hongaarse autoriteiten stemden op 18.01.2011 in met het verzoek tot overname 

voor betrokkene en betrokkenes zoon (…).  

 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 29.12.2010 dat dit zijn eerste asielaanvraag is 

in België. Betrokkene verklaarde eveneens dat hij nooit elders asiel aanvroeg. Betrokkene verklaarde 

dat hij op 29.11.2010 per vliegtuig vanuit Armenië vertrok richting Frankrijk waar hij nog dezelfde dag 

zou zijn aangekomen. Vanuit Frankrijk zou betrokkene met zijn zoon per auto naar België gereisd zijn 

waar hij nog op 19.11.2010 toekwam. Op 17.12.2010 vroeg betrokkene met zijn zoon het statuut van 

vluchteling aan bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene stelde dat hij met zijn eigen originele 

Armeense paspoort reisde maar dat dit in het bezit van de smokkelaar bleef. Betrokkene stelt niet te 

weten of er al dan niet een visum in zijn paspoort stond en dat de smokkelaar alles geregeld heeft.  

 

Rekening houdende met het positieve resultaat in de Europese Vision-databank voor betrokkene alsook 

voor zijn zoon A. T., werd op 05.01.2011een overnameverzoek voor betrokkene en zijn zoon 

overgemaakt aan de Litouwse autoriteiten op basis van art.9.2 van de Verordening van de Raad (EG) n° 

343/2003 van 18.02.2003 (verder Dublin-IIVerordening). De Litouwse autoriteiten lieten de Belgische 

autoriteiten op 12.01.2011 weten dat het verzoek tot overname te weigeren aangezien het 

desbetreffende visum door de Litouwse ambassade werd uitgegeven in naam van Hongarije. 

Op 14.01.2011 werd rekening houdende met de informatie van de Litouwse autoriteiten een 

overnameverzoek voor betrokkene en zijn zoon overgemaakt aan de bevoegde Hongaarse autoriteiten 

op basis van art. 9.2 van de Dublin-II-Verordening. De Hongaarse autoriteiten lieten de Belgische 

autoriteiten op 18.01.2011 weten het verzoek tot overname in te willigen op basis van art. 9.4 van de 

Dublin-II-Verordening en dat er effectief een visum werd uitgereikt aan betrokkene en zijn zoon.  

 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Hongarije voor de behandeling van betrokkene zijn 

asielaanvraag dient te worden benadrukt dat Hongarije 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 zijn asielaanvraag minder waarborgen in 

Hongarije dan in België zou genieten. Hongarije 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.  

De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Hongaarse 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 Hongaarse 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 brengt evenmin concrete elementen aan dat 

een terugkeer naar Hongarije een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG of op het artikel 

3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  

 

Betrokkene geeft geen enkele informatie over een niet correcte of onmenselijke behandeling door de 

Hongaarse autoriteiten.  
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Tijdens zijn verhoor op 29.12.2010 werd aan betrokkene gevraagd omwille van welke specifieke 

reden(en) hij in België asiel vroeg. Betrokkene verklaarde dat België door mensen aangeraden werd om 

België de mensenrechten het meest zou respecteren (DVZ vraag 25).  

 

Betrokkene verklaarde geen familieleden in België of Europa te hebben (DVZ, vraag 23 & 24). Een 

behandeling van de asielaanvraag van betrokkene in België op basis van art. 7 of art.15 van de Dublin-

II-Verordening is derhalve niet aan de orde.  

 

Met betrekking tot zijn gezondheidstoestand verklaarde betrokkene dat hij goed en gezond is maar dat 

zijn zoon te lijden heeft omwille van stress (DVZ, vraag 26). Betrokkene maakt echter niet aannemelijk 

dat reizen omwille van de verklaarde stress van zijn zoon voor zichzelf of zijn zoon niet mogelijk zou 

zijn. Integendeel, betrokkene en zijn zoon reisden van Armenië naar Frankrijk per vliegtuig en 

vervolgens met de wagen van Frankrijk naar België zodat het niet aannemelijk is dat betrokkene of 

zijn zoon omwille van de verklaarde stress van zijn zoon niet naar Hongarije zouden kunnen reizen. Het 

al dan niet hebben van stress van betrokkenes zoon doet “an sich” ook niets af aan het gegeven dat 

Hongarije de verantwoordelijke lidstaat is voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene en 

zijn zoon.  

 

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, art 7. of art. 15 van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 

343/2003 van 18 februari 2003. Bijgevolg is België niet verantwoordelijk voor de behandeling van de 

asielaanvraag die aan de Hongaarse autoriteiten toekomt, met de toepassing van art. 51/5 van de wet 

van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en van art. 9§4 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18.02.2003 

en moet betrokkene het grondgebied van het Rijk verlaten.  

 

Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten binnen de zeven (07) dagen 

en dient hij zich met zijn zoon aan te bieden bij de bevoegde Hongaarse instanties.  

 

Een terugkeer naar Hongarije kan door onze diensten worden georganiseerd. De Hongaarse 

autoriteiten zullen daarbij tenminste drie werkdagen vooraf in kennis gesteld worden van de overdracht 

van betrokkene - indien betrokkene van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken - zodat aangepaste 

opvang kan voorzien worden. Alle nodige maatregelen zullen worden genomen opdat de overdracht 

naar Hongarije - indien betrokkene wenst beroep te doen op dit aanbod door onze instanties - in de 

allerbeste omstandigheden zal worden uitgevoerd.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van artikel 3, §4 van de Dublin-II 

Verordening. 

 

Verzoeker citeert de betrokken bepaling en betoogt vervolgens als volgt: 

 

“Dit artikel werd geenszins nageleefd. Geenszins wordt het tegendeel bewezen door verwerende partij. 

Het middel is bijgevolg ernstig”. 

 

2.2. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“De verwerende partij laat vooreerst gelden dat verzoeker geen belang heeft bij voormelde kritiek, nu uit 

het verzoekschrift en de bestreden beslissing op afdoende wijze blijkt dat hij kennis heeft van de door de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid gevoerde Dublin-procedure: (…) 

(RvV nr. 18.321 dd. 4 november 2008). Bovendien laat de verwerende partij gelden dat verzoekers 

kritiek niet ernstig is en feitelijke grondslag mist nu in casu wel degelijk voldaan werd aan de in 

bovenvermelde bepaling gestelde vereisten. De concrete motieven van de bestreden beslissing 

volstaan om verzoeker afdoende in te lichten over de Dublin-procedure en te voldoen aan de vereisten 

uit art. 3.4 van de Dublin-II-verordening. De verwerende partij wijst er verder op dat de gemachtigde van 

de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij het nemen van administratieve 

beslissingen gebonden is door de taalwetgeving die van openbare orde is. Verzoeker toont tot slot op 

geen enkele wijze aan dat de eventuele tekortkoming in de informatieplicht in de taal van verzoeker 

aanleiding heeft gegeven tot een verkeerde toepassing van de Dublin-II-Verordening. 
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Verwerende partij verwijst naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: (…) 

 (R.v.V. nr. 41 351 van 01.04.2010) De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als 

zou de bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vorm overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. “       

 

2.3. Artikel 3, §4 van de Dublin-II Verordening luidt als volgt: 

 

'"De asielzoeker wordt schriftelijk in een taal die hij redelijkerwijs kan worden geacht te begrijpen in 

kennis gesteld van de toepassing van deze verordening, de daarin vastgestelde termijnen en de 

uitwerking ervan. " 

 

2.4. Te dezen kan gewezen worden op de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 

houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de 

dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op 

basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die als volgt luiden:  

 

"Art. 2. Aan de asielzoeker wordt een algemene informatiebrochure , opgesteld in een taal die hij 

redelijkerwijze geacht kan worden te begrijpen, ter beschikking gesteld op het moment waarop hij een 

asielaanvraag indient overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51 van de wet of op het ogenblik 

waarop hij zich bij de bevoegde dienst aanbiedt in het geval voorzien in artikel 51/7 van de wet. 

Art. 3. Deze in artikel 2 bedoelde algemene informatiebrochure bevat minstens inlichtingen over de 

volgende onderwerpen : 

  1°het verloop van de asielprocedure; 

  2° de toepassing van de Verordening (EG) 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 één van de lidstaten 

wordt ingediend en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien met inbegrip van de 

beroepsmogelijkheden; (…)”. 

 

2.5. Er zijn geen elementen beschikbaar in het administratief dossier waaruit zou blijken dat deze 

informatie-brochure, waarin op algemene wijze uitleg wordt verschaft over de toepassing van de Dublin 

II-verordening, niet aan verzoeker gegeven zou zijn of niet zou opgesteld zijn in een taal die verzoeker 

beheerst.  

 

2.6. Ondergeschikt stelt de Raad vast dat een eventuele miskenning van het vormvoorschrift, 

neergelegd in artikel 3, §4 van de Dublin-II Verordening geen aanleiding kan geven tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. De eventuele miskenning van een vormvoorschrift kan 

enkel leiden tot de nietigverklaring van de beslissing die erop gevolgd is wanneer de verzoeker aantoont 

dat die miskenning hem benadeeld heeft (RvS 26 september 2005, nr. 149 347). Het verzuim in de vorm 

moet bijgevolg een invloed hebben gehad op de inhoud van de uiteindelijke beslissing (RvS 23 april 

2009, nr. 192 577). Zelfs indien het bestuur een tekortkoming in de informatieplicht kan worden 

aangewreven, maakt verzoeker niet aannemelijk dat dit aanleiding heeft gegeven tot een verkeerde 

toepassing van de Dublin II-verordening waardoor hij benadeeld werd . 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.7. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 19.2 en 20.1 (e) van de 

Dublin-II Verordening. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Verzoeker mocht een akte van kennisgeving ontvangen, doch deze stelt louter dat hem het verblijf in 

het Rijk wordt geweigerd en dat hem het bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten ten 

laatste op datum van poststempel + twee (02) werkdagen + zeven (07) dagen. 

Dit is niet in overeenstemming met voormelde artikelen. 

Het is thans voor verzoeker onduidelijk te achterhalen of de beslissing in overeenstemming is met de 

wettelijke bepalingen.” 
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 2.8. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“De verwerende partij is de mening toegedaan dat verzoeker in zijn middel niet afdoende uiteenzet om 

welke reden hij de door hem aangehaald artikelen geschonden acht. Bij gebreke van een weergave in 

de toelichting van het middel van de wijze waarop de door verzoeker vermelde rechtsregels zouden zijn 

geschonden, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met kennis van zaken kan verdedigen. 

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

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

hoe deze volgens verzoeker door het nemen van de bestreden beslissing concreet zijn geschonden, 

zodat het middel in dit opzicht hoe dan ook niet ontvankelijk is (cf. R.v.St. nr. 46.649, 25.3.1994, 

R.A.C.E. 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.). 

Het is dan ook geheel ten overvloede dat de verwerende partij nog het volgende laat gelden. 

In zoverre verzoeker zich beroept op art. 20 van de verordening, merkt de verwerende partij op dat dit 

artikel betrekking heeft op de terugname van personen die reeds voorheen een asielaanvraag hebben 

ingediend in een andere Europese lidstaat. 

In casu is er geen sprake van een terugname, doch wel van een overname op grond van art. 9 van de 

Verordening. Wat verder de vermeende schending van art. 19.2 betreft, dient te worden vastgesteld dat 

de bestreden beslissing ten genoege van recht is ondersteund in rechte en in feite. De bestreden 

beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

Volledigheidshalve merkt de verwerende partij nog op dat in het begeleidend schrijven waarmee de 

bestreden beslissing aan verzoeker ter kennis is gebracht, bovendien duidelijk vermeld wordt dat 

verzoeker zich voor het verstrijken van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten op de 

diensten van de gemachtigde moet aanbieden, teneinde in het ebzot te worden gesteld van een 

doorlaatbewijs waarmee hij zich kan aanbieden bij de Hongaarse autoriteiten. Tevens is hem informatie 

bezorgd, waarbij hem gemeld werd met welke cel hij contact kon opnemen voor de reismodaliteiten. 

Verzoekers beschouwingen kunnen dan ook geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

De verwerende partij verwijst naar volgende rechtspraak (…) (R.v.V. nr. 39 918 van 9 maart 2010).De 

uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen.”     

 

2.9. Verzoeker verwijst naar geschonden bepalingen van de Dublin-II Verordening en zet weliswaar 

beknopt uiteen op welke wijze de bestreden beslissing de betrokken bepalingen schendt. Het geheel 

vormt wel degelijk een middel. De exceptie van onontvankelijkheid van het middel wordt derhalve 

verworpen. 

 

2.10. Artikel 19.2. van de Dublin-II Verordening luidt als volgt: 

 

“1. Wanneer de aangezochte lidstaat instemt met de overname van een asielzoeker, stelt de lidstaat 

waar het asielverzoek is ingediend, de asielzoeker in kennis van de beslissing om het asielverzoek niet 

te behandelen en van de verplichting om de asielzoeker over te dragen aan de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling. 

2. De in lid 1 bedoelde beslissing wordt gemotiveerd. In de kennisgeving wordt vermeld binnen welke 

termijn de overdracht zal plaatsvinden en, indien de asielzoeker zich op eigen gelegenheid naar de 

verantwoordelijke lidstaat begeeft, waar en wanneer hij zich in die lidstaat moet melden. Tegen deze 

beslissing kan beroep of bezwaar worden aangetekend. Dit heeft geen opschortende werking voor de 

overdracht, tenzij het gerecht of de bevoegde instantie, indien de nationale wetgeving daarin voorziet, 

naar gelang van het geval een andersluidende beslissing neemt.” 

 

Artikel 20.1 e) van de Dublin-II Verordening luidt als volgt: 

 

“1. De in artikel 4, lid 5, en artikel 16, lid 1, onder c), d) en e), bedoelde terugname van asielzoekers 

geschiedt overeenkomstig de volgende bepalingen:  

(…) 

e) De verzoekende lidstaat stelt de asielzoeker in kennis van de beslissing betreffende de terugname 

door de verantwoordelijke lidstaat. Deze beslissing wordt gemotiveerd. In de kennisgeving wordt 
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vermeld op welke termijn de overdracht zal plaatsvinden en, indien de asielzoeker zich op eigen 

gelegenheid naar de verantwoordelijke lidstaat begeeft, waar en wanneer hij zich in die lidstaat moet 

melden. Tegen deze beslissing kan beroep of bezwaar worden aangetekend. Dit heeft geen 

opschortende werking voor de overdracht, tenzij het gerecht of de bevoegde instantie, indien de 

nationale wetgeving daarin voorziet, naar gelang van het geval een andersluidende beslissing neemt. 

De verzoekende lidstaat verstrekt de asielzoeker zo nodig een doorlaatbewijs overeenkomstig het 

volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde procedure goedgekeurde model. De verantwoordelijke lidstaat 

laat de verzoekende lidstaat weten dat de asielzoeker is aangekomen of dat hij zich niet binnen de 

gestelde termijn heeft gemeld.” 

 

2.11. Uit het gestelde in punt 2.10 blijkt dat artikel 20. 1e) van de Dublin-II Verordening dat betrekking 

heeft op de terugname van een asielzoeker, de “spiegelbepaling ” is van artikel 19. 2. van de Dublin-II 

Verordening, dat betrekking heeft op de overname van een asielzoeker. Aangezien het te dezen een 

overname betreft kan verzoeker niet dienstig verwijzen naar artikel 20.1e) van de Dublin-II Verordening.  

 

2.12. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker op een gemotiveerde wijze op de hoogte gebracht 

wordt van het feit dat de Belgische autoriteiten zijn asielaanvraag niet gaan behandelen en dat de 

Hongaarse autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van zijn asielaanvraag. In fine van de 

bestreden beslissing wordt gesteld “Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk 

verlaten binnen de zeven (07) dagen en dient hij zich met zijn zoon aan te bieden bij de bevoegde 

Hongaarse instanties. “ In de akte van kennisgeving van de bestreden beslissing worden tevens de 

beroepsmogelijkheden vermeld die kunnen aangewend worden tegen de bestreden beslissing.  Via de 

akte van kennisgeving waarin vermeld wordt dat hij ten laatste “op datum van poststempel + twee (02) 

werkdagen + zeven (07) dagen” het grondgebied moet verlaten hebben, wordt ook duidelijk wanneer 

verzoeker geacht wordt gevolg te geven aan de bestreden beslissing. De vermeldingen betekenen 

concreet dat de zeven werkdagen vermeld in de bestreden beslissing ingaan vanaf het ogenblik dat de 

beslissing die per post verzonden werd aan verzoeker, geacht wordt kenbaar gemaakt geweest te zijn 

aan verzoeker.  Verder blijkt aan de hand van een schrijven van de verwerende partij van 3 februari 

2011 gericht aan verzoeker dat zich bevindt in het administratief dossier dat verwerende partij kan 

gevolgd worden in haar verweer “dat in het begeleidend schrijven waarmee de bestreden beslissing aan 

verzoeker ter kennis is gebracht, bovendien duidelijk vermeld wordt dat verzoeker zich voor het 

verstrijken van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten op de diensten van de 

gemachtigde moet aanbieden, teneinde in het bezit te worden gesteld van een doorlaatbewijs waarmee 

hij zich kan aanbieden bij de Hongaarse autoriteiten. Tevens is hem informatie bezorgd, waarbij hem 

gemeld werd met welke cel hij contact kon opnemen voor de reismodaliteiten. Verzoekers 

beschouwingen kunnen dan ook geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing.” 

 

Verzoekers betoog dat artikel 19.2. van de Dublin-II Verordening geschonden werd mist derhalve 

feitelijke grondslag.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.13. In een derde middel werpt verzoeker de schending op van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Verzoeker verkreeg blijkbaar een visum, doch gaf reeds aan bij het gehoor dat zijn paspoort in het bezit 

van de smokkelaar bleef. Hij wist niet of er een visum instond. Verzoeker is formeel. Hij heeft zelf nooit 

een visumaanvraag geformuleerd. Bovendien zou hij zelfs geen visum voor België kunnen aanvragen in 

het land van herkomst bij gebreke aan vertegenwoordiging. De Litouwse ambassade maakt dit wel 

mogelijk. Verwerende partij schendt het redelijkheidsbeginsel. Er is een kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd. Deze omstandigheden deden zich voor buiten de wil van 

verzoekende partij om.” 

 

2.14. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In zijn derde middel houdt verzoeker een schending voor van het redelijkheidsbeginsel. Ter 

ondersteuning houdt hij voor dat de smokkelaar in het bezit bleef va zijn paspoort en dat hij nooit een 

visumaanvraag heeft geformuleerd. Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de 

bestreden beslissing, die geheel terecht is genomen gelet op de inhoud van de stukken van het 
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administratief dossier, waaruit o.m. onbetwistbaar blijkt dat aan verzoeker op 20.11.2010 een visum type 

D werd afgegeven voor culturele doeleinden. (…) (R.v.V. nr. 24.638 van 17 maart 2009) 

Er is geen sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft geheel terecht geoordeeld 

dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoeker, waarvan 

de behandeling aan Hongarije (die dit ook hebben aanvaard) toekomt. 

De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete 

situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het 

redelijkheidsbeginsel incluis. Verzoekers beschouwingen falen in rechte. Het derde middel kan niet 

worden aangenomen.” 

 

2.15. Verzoekers blote verklaringen dat hij het visum waarvan sprake in de bestreden beslissing nooit 

gezien heeft, dat hij nooit een visumaanvraag heeft ingediend en ook niet kon indienen, zijn in deze 

irrelevant aangezien ze door geen enkel element gestaafd worden en uit de bestreden beslissing en 

het administratief dossier blijkt dat de Litouwse autoriteiten “handelend voor de Hongaarse autoriteiten” 

aan verzoeker in Armenië een visum verstrekt hebben. Hieruit kan niet anders dan afgeleid worden dat 

het visum wel degelijk verstrekt werd aan verzoeker, zij het door de Litouwse autoriteiten.  

     

Het derde middel is ongegrond. 

 

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 april tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. EKKA 

 

 


