
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 6 

 
 

 nr. 62 629 van 31 mei 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 Syrische nationaliteit te zijn, op 21 maart 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 maart 2011 tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 11 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. LIPS, die 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 

 

De bestreden beslissing 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 (R.J.) (Alias (H.P.J.))  

geboren te (…), op (…)  

en van nationaliteit te zijn : Syrië(Syrisch-Arabische Rep.) (Alias HU: Irak)  

die een asielaanvraag ingediend heeft.  
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 REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verklaarde dat hij op 26.01.2011is aangekomen in België waar hij één dag later op 

27.01.2011 het statuut van vluchteling aan bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene 

verklaarde geboren te zijn te “Al Fidae Malekie” op 20.05.1983 het staatsburgerschap van de Syrisch-

Arabische Republiek (verder Syrië) te bezitten.  

 

Uit het Eurodacverslag van 27.01.2011 blijkt dat betrokkene in Hongarije asiel heeft aangevraagd. De 

Hongaarse overheid heeft op datum van 02.03.2011 ingestemd met de vraag tot terugname van 

bovengenoemde persoon.  

 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 17.02.2011dat dit zijn eerste asielaanvraag is 

in België. Betrokkene verklaarde verder dat hij eerder in Hongarije asiel aanvroeg.  

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 17.02.2011dat hij op 12.11.2001 uit Aleppo 

(Syrië) vertrok naar Oekraïne van 12.11.2001 tot 14.11.2001 zou hij in een gesloten centrum op de 

luchthaven van Odessa verbleven hebben. Vervolgens zou hij per minibus vertrokken zijn naar 

Kryvoirog waar hij van 14.01.2001 tot 10.02.2008 verbleven zou hebben. Vervolgens zou hij met de trein 

en te voet naar Ozhe Gorad (Oekraïne) vertrokken zijn en vervolgens te voet naar een onbekend 

Hongaars dorp gegaan zijn waar hij op 11.02.2008 werd opgepakt en gedurende twee dagen werd 

vastgehouden. Betrokkene verklaarde dat hij in Hongarije asiel aanvroeg. Vervolgens zou hij door de 

politie naar Bekescsaba gebracht zijn waar hij dertien dagen verbleven zou hebben. Vervolgens zou hij 

de trein naar Debrecen genomen hebben waar hij zes maanden in een opvangcentrum verbleven zou 

hebben. In tussentijd zou hij in april 2008 erkend zijn als vluchteling. Vervolgens zou betrokkene per 

trein naar Budapest gereisd zijn waar hij zes maanden verbleven zou hebben als dakloze. Vervolgens 

zou hij per trein van Bupapest naar Bucarest (Roemenië) gereisd zijn waar hij ongeveer drie maanden 

verbleven zou hebben. Vervolgens zou hij per trein teruggekeerd zijn naar Budapest (Hongarije) waar hij 

gedurende zes maanden verbleven zou hebben. Vervolgens zou hij van Budapest naar Wenen 

(Oostenrijk) gereisd zijn en na één week bij vrienden per trein teruggekeerd zijn naar Budapest 

(Hongarije). Vervolgens zou hij per vliegtuig en trein naar Flensburg (Duitsland) gereisd zijn waar hij een 

veertigtal dagen bij zijn neef Ahmed Ahmed verbleven zou hebben om vervolgens met de trein terug te 

keren naar Budapest waar hij sinds een onbekende datum in 2010 tot 27.12.2010 verbleven zou 

hebben. Vervolgens zou hij per vliegtuig vanuit Budapest naar Stockholm (Zweden) gereisd zijn waar hij 

van 27.12.2010 tot in januari 2011 bij een vriend Walat verbleven zou hebben. Vervolgens zou hij per 

vliegtuig naar Calais (Frankrijk) gereisd zijn waar hij één week dakloos was. Vervolgens zou hij per trein 

van Calais naar Brussel in België gereisd zijn waar hij op 26.01.2011 zou zijn aangekomen en één dag 

later het statuut van vluchteling aanvroeg bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene verklaarde 

eveneens dat hij in Hongarije een alias gebruikte Pasha Jamshid geboren op 29.03.1983 te Rabiah en 

over het Iraakse staatsburgerschap te beschikken. Betrokkene verklaarde verder dat de 

identiteitsgegevens die hij in België gebruikte de correcte zijn maar dat zijn paspoort met deze correcte 

gegevens in, in Oekraïne in beslag werd genomen en dat hij zijn identiteitskaart in Syrië achterliet.  

 

Op basis van het Eurodacverslag van 27.01.2011 werd voor betrokkene op 21.02.2011 een 

terugnameverzoek op basis van art. 16.1.c van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 

18.02.2003 aan de Hongaarse autoriteiten verstuurd. De Hongaarse autoriteiten lieten de Belgische 

autoriteiten op 02.03.2011weten dat het verzoek tot terugname voor betrokkene wordt ingewilligd op 

basis van art. 16.1.e van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18.02.2003. De 

Hongaarse autoriteiten informeerden de Belgische autoriteiten eveneens dat betrokkene in Hongarije 

effectief bekend is onder de naam (P.J.) en geregistreerd staat onder geboortedatum 29.03.1983 met 

Iraaks taatsburgerschap zoals betrokkene zelf aangaf tijdens zijn gehoor op de DVZ van 27.02.2011 

(DVZ, vraag 3). De Hongaarse autoriteiten informeerden de Belgische autoriteiten eveneens dat 

betrokkene in Hongarije het statuut van subsidiaire bescherming heeft verkregen op 05.05.2008.  

 

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 haar asielaanvraag minder waarborgen in 

Hongarije dan in België zou genieten. Hongarije heeft eveneens de Vluchtelingenconventie van Genève 

d.d. 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 
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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. Het loutere feit dat een 

asielprocedure een negatieve beslissing oplevert, kan niet beschouwd worden als een inbreuk op de 

hierboven vermeldde Europese richtlijnen. Betrokkene brengt geen 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, 

Betrokkene slaagt er derhalve niet in aannemelijk te maken dat er een reëel risico bestaat dat Hongarije 

hem zal repatriëren en dat hij als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is 

met art. 3 EVRM.  

 

Tijdens zijn gehoor op de DVZ van 17.02.2011 werd aan betrokkene gevraagd omwille van welke 

specifieke reden(en) hij in België asiel vroeg. Betrokkene verklaarde dat hij in België asiel aanvroeg 

omdat Brussel de hoofdstad is van Europa maar dat hij eigenlijk van plan was om asiel aan te vragen in 

het Verenigd Koninkrijk maar dat hij werd tegengehouden bij een grenscontrole in Calais (DVZ, vraag 

19). Aangezien betrokkene verklaarde dat hij in Hongarije erkend zou zijn werd betrokkene specifiek 

gevraagd waarom hij dan nog elders asiel wilde aanvragen. Betrokkene verklaarde daarop dat hij graag 

erkend wil worden onder zijn correcte gegevens en dat zijn diploma’s etc… op zijn echte naam staan 

(DVZ, andere nuttige informatie). Op de vraag waarom hij deze gegevens dan niet in Hongarije liet 

aanpassen stelde betrokkene dat hij in Hongarije zijn identiteit niet vrij durft geven omdat Hongarije 

goede banden heeft met Syrië en dat hij vreest dat ze hem zullen terugsturen (DVZ, andere nuttige 

informatie). Met betrekking hiertoe dient het volgende te worden opgemerkt. Betrokkene brengt niet het 

minste begin van concreet bewijs aan van deze door hem verklaarde goede banden tussen Syrië en 

Hongarije hetgeen op zijn minst verwacht kan worden indien men dergelijke verklaringen aflegt. Een 

loutere vrees voor een eventuele schending van art. 3 van het EVRM volstaat bovendien niet omdat 

deze geenszins gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus 

kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij een reëel risico loopt om 

te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM.  

 

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat betrokkene in Hongarije de status van subsidiaire 

bescherming heeft gekregen op basis van de persoonsgegevens dat hij een Iraaks staatsburger zou zijn 

met de naam (P.J.), geboren op 29.03.1983 te Rabiah (Irak) (DVZ, vraag 3). In België verklaarde 

betrokkene echter dat hij een Syrisch staatsburger is en zijn zowel zijn achternaam (R.), geboortedatum 

(°20.05.1983), geboorteplaats (Al Fidae Malekie) (DVZ, vraag 1, 2, 4, 5, & 6) fundamenteel verschillend 

van de gegevens op basis van dewelke hij in Hongarije het statuut van subsidiaire bescherming kreeg 

als Irakees staatsburger. Betrokkene verklaarde verder dat de gegevens die hij in België opgaf zijn 

correcte gegevens zijn (DVZ, vraag 3). Het heeft er dan ook alle schijn van dat betrokkene zijn 

gegevens in Hongarije niet heeft willen wijzigen aangezien dit een manifeste identiteitsfraude zou 

aantonen. Niet enkel ten opzichte van zijn naam, geboortedatum en geboorteplaats maar eveneens ten 

opzichte van het staatsburgerschap dat hij in Hongarije opgaf, met name dat van Irak. 

De verantwoordelijkheid voor het misleiden van de Hongaarse autoriteiten met identiteitsgegevens die 

volgens betrokkene vals zijn (DVZ, vraag 3 & andere nuttige informatie), ligt bovendien volledig bij 

betrokkene zelf evenals de mogelijke gevolgen die daar uit voortvloeien. Indien betrokkene zijn 

gegevens wil wijzigen in hetgeen volgens zijn verklaringen zijn echte verklaringen zijn, dan dient 

betrokkene zich hiervoor dan ook tot de bevoegde Hongaarse autoriteiten te wenden die 

verantwoordelijk zijn voor de behandeling van zijn asielaanvraag. In België asiel aanvragen omdat men 

erkend wil worden de verklaarde echte persoonsgegevens is voor de Belgische autoriteiten dan ook 

geen gegronde reden om de asielaanvraag van betrokkene in België te behandelen.  

 

Met betrekking tot de vraag naar familieleden in België of Europa verklaarde betrokkene dat hij geen 

familieleden in België heeft (DVZ, vraag 16). Twee broers van betrokkene zouden wel in het Verenigd 

Koninkrijk verblijven. Eén van hen, (R.R.) zou erkend en zijn andere broer (R.F.) zou nog in de 

procedure zitten in het Verenigd Koninkrijk (DVZ, vraag 17). Op basis van het voorgaande is een 

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

Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 is derhalve niet aan de orde.  

 

Betrokkene verklaarde met betrekking tot zijn gezondheidstoestand dat hij “astmatische” problemen 

heeft gekregen sinds zijn verblijf in België (DVZ, vraag 20). Betrokkene brengt hier echter geen enkel 
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concreet bewijs van aan. Bovendien blijken deze problemen te zijn ontstaan tijdens zijn verblijf in België 

en is niet aangetoond dat deze een hindernis zouden vormen om te reizen.  

 

Gelet op al deze elementen, is er dan ook geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van art. 3§2, art. 7 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 343/2003. België 

is dan ook niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Hongarije toekomt, 

met toepassing van artikel 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 artikel 16.1.e van Verordening (EG) 

343/2003 van de Raad van 18.02.2003 en moet betrokkene het grondgebied van het Rijk verlaten. 

Hij zal overgedragen worden aan de bevoegde Hongaarse autoriteiten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“Schending van de wet, in het bijzonder schending 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 zoals gewijzigd juncto artikel 3, 4 van voormelde Verordening (EG) nr. 343/2003 van 

de Raad van 18 februari 2003 en artikel 10, 1, a) van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 

december 2005 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning 

of intrekking van de vluchtelingenstatus; schending van artikel 16, al. 3 van voormelde Verordening (EG) 

nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003. De bestreden beslissing is niet opgesteld in de taal die 

verzoekende partij redelijkerwijze kan worden geacht te begrijpen noch alzo aan hem schriftelijk ter 

kennis gebracht. Deze verplichting opgelegd door de Europese regelgeving werd niet in het Belgische 

recht omgezet (zie European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), «The Duty to inform 

applicants about asylum procedures: The asylum-seeker perspectieven, september 2010, p. 23). 

Verwerende partij is van oordeel dat deze Europeesrechtelijke bepalingen van toepassing zijn op een 

beslissing in het kader van de asielaanvraag. Doordat de bestreden beslissing in het zelfde formulier 

«bijlage 26quater” is vervat zoals bij wet wordt voorgeschreven zijn dezelfde  vormverplichtingen als bij 

de betekening van een beslissing in het kader van de asielaanvraag opgelegd (art. 7 1/3, § 3 van het 

voormelde Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981). De bestreden beslissing voldoet daarom niet aan de 

vereiste dat deze is opgesteld in de taal die verzoekende partij redelijkerwijze kan worden geacht te 

begrijpen of haar schriftelijk werd ter kennis gebracht. Schending van artikel 7 1/3, § 3 van het 

voormelde Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 juncto artikel 3, 4 van de Verordening (EG) nr. 

343/2003 van voormelde Raad van 18 februari 2003 juncto van artikel 10, 1, a) van voormelde Richtlijn 

2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005. 3.2.2. De bestreden beslissing motiveert dat zij op 

grond van artikel 16(1)e van voormelde Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 

2003 de asielaanvraag van betrokkene niet moet behandelen. Verwerende partij vermeld 

niettegenstaande dat verzoekende partij na zijn toekenning van subsidiaire beschermingsstatus per trein 

naar Boekarest (Roemenië) zou gereisd hebben en aldaar ruim drie maanden zou verbleven hebben. 

Hierdoor verliezen de Hongaarse autoriteiten in toepassing van artikel 16, al. 3 van voormelde 

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 de verplichting om de asielaanvraag 

van verzoekende partij te behandelen. Verwerende partij heeft geen gerechtigde reden om de 

terugname van verzoekende partij aan de Hongaarse autorieten te vragen noch om de bestreden 

beslissing uit te vaardigen. Schending van artikel 16, al. 3 van voormelde Verordening (EG) nr. 

343/2003 van de Raad van 18 februari 2003.” 

 

2.2. Verzoeker betoogt in een eerste onderdeel van zijn enig middel dat de bestreden beslissing niet is 

opgesteld in een taal die de verzoekende partij redelijkerwijze kan worden geacht te begrijpen: noch 

alzo aan hem schriftelijk ter kennis is gebracht. 

 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid is bij het nemen van 

administratieve beslissingen gebonden door de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken van 18 juli 1966 die van openbare orde is. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn verhoor betreffende het 

terugnameverzoek bijgestaan werd door een tolk die de taal Kurmanji beheerst. Verzoeker maakt op 

geen enkele wijze aannemelijk dat hij niet in een begrijpelijke taal in kennis zou zijn gesteld van de 

toepassing en de uitwerking van de Dublin-II-Verordening. Bovendien blijkt uit verzoekers kritiek in zijn 

verzoekschrift dat hij wel degelijk kennis heeft van de toepassing en de uitwerking van de Dublin-II-

Verordening. Verzoeker toont op geen enkele wijze aan dat de eventuele tekortkoming in de 
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informatieplicht in de taal van verzoeker aanleiding heeft gegeven tot een verkeerde toepassing van de 

Dublin-II-Verordening. 

 

In weerwil van zijn beweringen kan uit artikel 71/3, §1 van het Vreemdelingenbesluit geenszins een 

verplichting worden afgeleid om de asielzoeker schriftelijk voorafgaand aan de beslissing over het 

overnameverzoek en de reactie hierop te informeren. Deze bepalingen verplichten enkel om in de 

beslissing de toepassing van de Dublin-Il-Verordening toe te lichten. In de bestreden beslissing zijn de 

gegevens met betrekking tot het overnameverzoek en de gevolgen daarvan nauwkeurig weergegeven. 

Op dit punt mist het middel juridische grondslag. 

 

 Artikel 3.4 van de Dublin-Il-Verordening bepaalt het volgende: 

 

“‘4. 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.” 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van voormeld artikel, dient te worden opgemerkt dat voor 

zover het middel op dit punt een terechte kritiek bevat aangaande de vormvereisten die moeten worden 

nageleefd bij de praktische toepassing van de Dublin-II-Verordening door het bestuur, de eventuele 

miskenning van dit vormvoorschrift niet automatisch moet leiden tot de nietigverklaring van de beslissing 

die erop gevolgd is. Zulks is enkel het geval wanneer de verzoeker aantoont dat die miskenning hem 

benadeeld heeft (RvS 26 september 2005, nr. 149.347). Het verzuim in de vorm moet bijgevolg op de 

inhoud van de uiteindelijke beslissing een invloed hebben gehad ‘RvS 23 april 2009, nr. 192.577). 

Daargelaten de vraag of 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. Uit het verzoekschrift blijkt bovendien dat hij wel degelijk op de hoogte is van de 

toepassing en de uitwerking van de Dublin-II-Verordening in zijn individuele geval, zodat hij elk belang 

ontbeert bij zijn kritiek en het middel bijgevolg geen aanleiding kan geven tot de vernietiging van de 

bestreden rechtshandeling.  

 

In een tweede onderdeel uit verzoeker inhoudelijke kritiek op de motieven van de beslissing houdende 

de weigering van verblijf en houdt hij voor dat geen verzoek tot terugname meer had mogen gericht 

worden aan Hongarije. 

 

Bij lezing van verzoekers middel blijkt dat dit onderdeel van het middel geenszins betrekking heeft op 

het bevel om het grondgebied te verlaten, doch enkel op de beslissing tot weigering van verblijf in 

toepassing van art. 51/5 van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk “toepassing van art 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 (...)“. 

 

Dit artikel bepaalt: 

 

“§ 3.- Wanneer de asielzoeker overgedragen moet worden aan de verantwoordelijke Staat en hem het 

verblijf in het Rijk geweigerd werd ontvangt hij een bevel om het grondgebied te verlaten en wordt hij in 

het bezit gesteld van een doorlaatbewijs overeenkomstig het model van bijlage 10bis of bijlage 10ter. De 

beslissing tot weigering van verblijf wordt ter kennis gebracht door middel van een document overeen-

komstig bijlage 26quater”. 

 

Artikel 16.3 van de verordening 343/2003 waarnaar verzoeker verwijst luidt als volgt: 

 

“De in lid 1 genoemde verplichtingen komen te vervallen indien de betrokken onderdaan van een derde 

land het grondgebied van de lidstaten ten minste drie maanden heeft verlaten, tenzij hij houder is van 

een geldige verblijfstitel die door de verantwoordelijke lidstaat is afgegeven”. 

 

Aan verzoeker, zij het onder een alias, in werd Hongarije de subsidiaire beschermingstatus toegekend. 

Aldus beschikt verzoeker onbetwistbaar over een verblijfstitel voor Hongarije. Anderzijds dient te worden 

vastgesteld dat het loutere gegeven dat verzoeker, zoals hij zelf voorhoudt naar Boekarest zou gereisd 

zijn per trein, en aldus Hongarije meer dan drie maanden verlaten heeft, niet maakt dat Hongarije in 

toepassing van artikel 16.3 van de verordening niet meer verantwoordelijk zou zijn. Immers wordt in 
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voormeld art 16. 3 uitdrukkelijk gestipuleerd dat de verplichtingen vervallen indien de vreemdeling ‘het 

grondgebied van de lidstaten ten minste drie maanden heeft verlaten, hetgeen in casu niet het geval is. 

Boekarest ligt in Roemenië, land dat deel uitmaakt van de lidstaten van de Unie. Verzoeker kan niet 

dienstig anders voorhouden. 

 

Hongarije heeft de terugname van verzoeker aanvaard op grond van artikel 16.1 van de verordening 

343/2003. Overeenkomstig artikel 20.5 van de verordening is Hongarije, met name “de lidstaat die 

instemt met een terugnameverzoek; verplicht de asielzoeker weer tot zijn grondgebied toe te laten”. 

Verzoekers beschouwingen doen geen afbreuk aan de bestreden beslissing.. Verzoeker toont niet aan 

dat de gemachtigde op een onredelijke wijze tot zijn beslissing is gekomen. 

 

Het enig middel is ongergond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingezaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


