
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 89 566 van 11 oktober 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 15 juni 2012 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integretaris en 

Armoedebestrijding van 15 mei 2012 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater).  

 

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 8 augustus 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 september 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. MICHOLT, die loco advocaat T. HALSBERGHE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, 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 echtgenoot van verzoekster diende op 6 januari 2012 een asielaanvraag in bij de Belgische 

overheden.  

 

Op 17 april 2012 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen daaromtrent 

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

De echtgenoot van verzoekster diende daartegen een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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De verzoekster kwam op 21 april 2012 het Belgische grondgebied binnen en diende op 23 april 2012 

een asielaanvraag in bij de Belgische overheden.  

 

Op 23 april 2012 werd verzoekster door de Dienst Vreemdelingenzaken gehoord in het kader van haar 

asielaanvraag.  

 

Uit een vergelijking van de vingerafdrukken via het Eurodac-systeem blijkt dat verzoekster reeds op 31 

maart 2012 een asielaanvraag indiende in Polen, alsook op 11 april 2012 een asielaanvraag in 

Oostenrijk indiende. 

 

Op 25 april 2012 werd aan de Poolse overheden gevraagd om verzoekster terug te nemen op grond van 

artikel 16, § 1 van 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 een van de lidstaten wordt ingediend (Pb.L. 

25 februari 2003, afl. 50) (hierna: Dublin-Verordening). 

 

De Poolse overheden stemden op 30 april 2012 in met het verzoek tot terugname.  

 

Op 15 mei 2012 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie t.a.v. verzoeker 

een beslissing genomen tot weigering van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater). 

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

  

“België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Polen 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 artikel 16(1)d van 

Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003. 

 

De betrokkene vroeg op 23.04.2012 asiel in België. Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de 

betrokkene op 31.03.2012 en op 22 

07.2012 respectievelijk asiel vroeg in Polen en Oostenrijk. Tijdens haar verhoor en na confrontatie met 

deze informatie bevestigde de betrokken dit. Ze stelde dat ze de Russische Federatie op 28.03.2012 

verliet en het grondgebied van de Lidstaten op 31.03.2012 via Polen binnenkwam. Op 10.04.2012 

reisde de betrokkene van Polen naar Oostenrijk, waar ze tot 20.04.2012 verbleef. Op 21.04.2012 kwam 

ze in België aan. De betrokkene is enkel in het bezit van een identiteitsdocument van de Poolse 

asielinstanties. 

Op 25.02.2012 werd een terugnameverzoek gericht aan de bevoegde Poolse instanties, die op 

30.04.2012 op grond van artikel 16(1)d van Verordening 343/2003 instemden met ons verzoek. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) ze asiel 

vraagt in België, nadat ze eerder asiel vroeg in Polen en Oostenrijk (vraag 19) en of ze met betrekking 

tot omstandigheden van opvang of van behandeling redenen heeft die volgens haar verzet tegen een 

overdracht aan Polen, de verantwoordelijke Lidstaat, zouden rechtvaardigen (vraag 21). De betrokkene 

antwoordde dat ze een asielaanvraag in België indiende omdat haar echtgenoot en twee kinderen reeds 

als asielzoekers in België verblijven. Ze stelde verder geen redenen te hebben die volgens haar verzet 

tegen een overdracht aan Polen rechtvaardigen. 

 

We benadrukken dat het volgen van de betrokkene in haar keuze van het land waar ze asiel wil vragen 

neerkomt op het ontkennen van de doelstellingen van de Europese instanties. In Verordening 343/2003 

worden de criteria en de mechanismen vastgesteld om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 

de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker wordt 

uitgesloten. 

 

Betreffende de aanwezigheid van de echtgenoot en kinderen van de betrokkene in België merken we op 

dat de echtgenoot van de betrokkene op 06.01.2012 asiel vroeg. Op 17.04.2012 nam het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen inzake zijn asielaanvraag een beslissing 

van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 

18.04.2012 werd aan de echtgenoot van de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend. We wijzen erop dat artikel 8 van de Verordening 343/2003 stelt dat de Lidstaat, waar 

gezinsleden van een asielzoeker al in de hoedanigheid van asielzoeker verblijven, verantwoordelijk is, 

maar enkel indien nog geen beslissing in eerste aanleg inzake de asielaanvraag werd genomen. Het 
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Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen weigerde op 17.04.2012 aan de 

echtgenoot van de betrokkene de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te 

kennen, wat betekent dat inzake zijn asielaanvraag d.d. 06.01.2012 reeds een beslissing in eerste 

aanleg werd genomen en België op grond van artikel 8 van Verordening 343/2003 niet verantwoordelijk 

is voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene. Wat een eventuele toepassing van 

artikel 14 van Verordening 343/2003 betreft merken we op dat artikel 14 stipuleert dat de Lidstaat, die op 

volgens de criteria van Verordening 343/2003 verantwoordelijk is voor de behandeling van het grootste 

aantal gezinsleden, verantwoordelijk is voor de asielaanvragen van alle gezinsleden, maar dit enkel 

indien meerdere leden van een gezin in dezelfde Lidstaat gelijktijdig of met dusdanig korte tussenpozen 

asiel vroegen. Hieromtrent merken we op dat de betrokkene op 23.04.2012 asiel vroeg in België en haar 

echtgenoot op 06.01.2012. De betrokkene vroeg asiel nadat de asielaanvraag van haar echtgenoot 

reeds in eerste aanleg was afgewezen. Van het in artikel 14 vermeldde gelijktijdig of met korte 

tussenpozen indienen van asielaanvragen door verschillende gezinsleden is in dit geval dan ook geen 

sprake, wat impliceert dat België op grond van de bepalingen van artikel 14 niet verantwoordelijk is voor 

de behandeling van de asiel aanvraag van de betrokkene. 

 

Wat een eventuele toepassing van artikel 15 van Verordening 343/2003 betreft merken we op dat een 

Lidstaat, die in toepassing van de criteria van Verordening 343/2003 niet verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielaanvraag, familieleden kan herenigen op humanitaire gronden. In dat geval 

behandelt die Lidstaat toch de asielaanvraag van de betrokkene op verzoek van een andere Lidstaat. 

Hieromtrent wijzen we er op dat we in ons verzoek voor terugname van de betrokkene aan Polen d.d. 

25.04.2012 melding maakten van de aanwezigheid van de echtgenoot en kinderen van de betrokkene in 

België. De Poolse instantie verzochten België niet de asielaanvraag van de betrokkene te behandelen 

met toepassing van artikel 15, maar stemden in met de terugname van de betrokkene op grond van 

artikel 16(1)d van Verordening 343/2003, wat betekent dat België op grond van dat artikel niet 

verantwoordelijk kan worden gesteld. 

Elke Lidstaat is gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere Lidstaat zou kunnen leiden 

tot een reëel gevaar op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. 

Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete, op haar 

individuele zaak betrokken feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat ze bij een overdracht 

aan Polen een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden 

kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM. We merken op dat de betrokkene tijdens haar verhoor geen 

melding maakte van concrete feiten, ervaringen of omstandigheden tijdens haar verblijf in Polen, die 

zouden kunnen wijzen op een inbreuk op artikel 3 van het EVRM. We benadrukken dat ze tijdens haar 

verhoor expliciet stelde geen redenen te hebben die volgens haar verzet tegen een overdracht aan 

Polen zouden rechtvaardigen. 

Betreffende artikel 8 van EVRM wijzen we er op dat de betrokken en haar echtgenoot en kinderen sinds 

november 2011 van elkaar gescheiden zijn. De echtgenoot van de betrokkene verklaarde dat de 

betrokkene in november 2011 vanuit Egypte, waar het gezin sinds augustus 2011 verbleef, terugkeerde 

naar de Russische Federatie. De echtgenoot en kinderen van de betrokkene bleven in Egypte, maar 

zouden op 19.12.2011 ook zijn teruggekeerd naar de Russische Federatie, vanwaar ze enkele dagen 

later vertrokken en dit zonder de betrokkene. We merken verder op dat de betrokkene pas vanuit 

Oostenrijk, waar zij een asielaanvraag indiende, naar België doorreisde nadat de bevoegde instanties 

de asielaanvraag van haar echtgenoot hadden afgewezen en hij een bevel om het grondgebied te 

verlaten had gekregen. 

Polen stemde met het akkoord van 30.04.2012 niet alleen in met de terugnamen van de betrokkene, 

maar ook met de behandeling van haar in België ingediende asielaanvraag. Dit betekent dat de Poolse 

instanties na overdracht van de betrokkene haar in België ingediende asielaanvraag zullen onderzoeken 

en de betrokkene niet zullen verwijderen naar haar land van herkomst zonder onderzoek van haar 

asielaanvraag. Polen ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet dan ook worden uitgegaan dat 

Polen het beginsel van non-refoulement alsmede de verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Polen is als lidstaat van de Europese Unie gebonden door 

dezelfde internationale verdragen als België. De Poolse autoriteiten behandelen asielaanvragen volgens 

de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Lidstaten. 

Polen kent, net als België, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die 

voldoen aan de in de regelgeving  voorziene voorwaarden. Er is dan ook geen enkele aanleiding om aan 

te nemen dat de Poolse autoriteiten de minimumnormen inzake 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. Verder kent Polen 

onafhankelijke beroepsinstanties voor afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en 
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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. 

Een terugkeer naar Polen kan door onze diensten worden georganiseerd. De Poolse autoriteiten zullen 

tenminste drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van de betrokkene zodat 

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

overdracht aan Polen in de beste omstandigheden zal worden uitgevoerd. 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat er geen aanleiding is om 

te stellen dat een overdracht aan Polen in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt ook besloten dat er geen grond is voor de behandeling 

van de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van Verordening 

343/2003. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is van de asielaanvraag, die aan de Poolse 

autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 

16(1)d van Verordening 343/2003. 

 

Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten binnen de 7 (zeven) dagen en 

dient zij (hij) zich aan te bieden bij de bevoegde Poolse instanties…“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekster voert in een eerste en enige middel de schending aan van artikel 14 van de Dublin-

Verordening. Dit middel wordt als volgt uitgewerkt: 

 

“III. 1.1. Verweerster motiveert in de thans bestreden beslissing dd. 15.05.2012, waarbij zij beslist dat 

niet België maar wel Polen verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van verzoekster de beslissing 

ondermeer als volgt:   

 

'Van het in art. 14 vermeldde gelijktijdig of met korte tussenpozen indienen van asielaanvragen door 

verschillende gezinsleden is in dit geval dan ook geen sprake, wat impliceert dat België op grond van de 

bepalingen van art. 14 niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene’ 

 

III. 1.2. Dat art. 14 van de DUBLIN-Verordening als volgt luidt (eigen cursivering en onderlijning) : 

 

‘Artikel 14 

Indien meerdere leden van een gezin in dezelfde lidstaat gelijktijdig of met dusdanig korte tussenpozen 

een asielverzoek indienen dat de procedures om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is allemaal 

tegelijk kunnen worden afgewikkeld, en indien de toepassing van de criteria van deze verordening tot 

gevolg zou hebben dat de betrokkenen van elkaar worden gescheiden, wordt de verantwoordelijke 

lidstaat aangewezen op grond van de volgende bepalingen: 

a) de lidstaat die volgens de criteria van deze verordening verantwoordelijk is voor de overname van 

het grootste aantal gezinsleden is verantwoordelijk voor de behandeling van de asielverzoeken van alle 

gezinsleden; 

b) indien op grond van het voorgaande geen enkele lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan worden 

aangewezen, is de lidstaat die volgens de criteria van deze verordening verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het asielverzoek van het oudste lid van de groep verantwoordelijk voor de behandeling 

van alle asielverzoeken’. 

 

III.1.3. Overwegende dat verzoekster haar asielaanvraag deed op 23.04.2012 en haar echtgenoot 

op 06.01.2012, kan vooreerst niet worden ontkend dat tussen beide asielaanvragen een korte 

tussenpoos is gelegen, te meer aangezien verzoekster onmiddellijk na haar binnenkomst in het Rijk de 

aanvraag deed. 

 

III. 1.4. Overwegende dat art. 5 van de DUBLIN-Verordening als volgt luidt (eigen cursivering en 

onderlijning): 

 

 ‘Artikel 5 

1. De in dit hoofdstuk vastgestelde criteria aan de hand waarvan wordt bepaald welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, zijn van toepassing in de volgorde waarin 

zij voorkomen in de tekst. 
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2. Welke lidstaat met toepassing van deze criteria verantwoordelijk is, wordt vastgesteld op grond van 

de situatie op het tijdstip waarop de asielzoeker zijn verzoek voor de eerste maal bij een lidstaat indient.’ 

 

III.1.4. Overwegende dat art. 8 van de DUBLIN-Verordening als volgt luidt (eigen cursivering en 

onderlijning): 

 

'Artikel 8 

Wanneer een gezinslid van een asielzoeker in een lidstaat een asielverzoek heeft ingediend waarover 

nog geen beslissing in eerste aanleg is genomen, is deze lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling 

van het asielverzoek, mits de betrokkenen dat wensen’. 

 

III.1.5. Voor zover dient te worden aangenomen dat de asielaanvraag van de echtgenoot en de 

kinderen op 23.04.2012 al in ‘eerste aanleg’ was beslecht, gelet op de tussengekomen beslissing van 

het CGVS op 13.04.2012, dient voor wat betreft de asielaanvraag in toepassing van art. 5 van de 

DUBLIN-Verordening, art. 14 van de DUBLIN- Verordening in aanmerking worden genomen bij het 

bepalen van het land verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoekster. 

 

III.1.6. Gelet op de aanvragen bij korte tussenpozen, is ingevolge art. 14 van de DUBLIN-

Verordening België wel degelijk verantwoordelijk voor de behandeling alhier van de asielaanvraag van 

verzoekster, aangezien er anders over beslissen betekent dat verzoekster en haar echtgenoot van 

elkander worden gescheiden, en omdat het grootste aantal gezinsleden in België asielaanvraag 

behandeld zien (de echtgenoot van verzoekster én de kinderen - zie ingevolge art. 14 van de DUBLIN-

Verordening eerste lid, a) en voor zover niet zou worden aanvaard dat ingevolge art. 14 van de DUBLIN-

Verordening eerste lid, a) België verantwoordelijk is, op grond van art. 14 van de DUBLIN-Verordening 

eerste lid, b) België in elk geval verantwoordelijk is, aangezien verzoekster het oudste lid is van de 

groep bestaande uit haarzelf (° 10.01.1977), haar echtgenoot (°29.10.1979) en de kinderen, temeer 

daar de asielaanvraag van haar echtgenoot (°29.10.1979) reeds hier in België wordt behandeld. 

 

Dat de bestreden beslissing aldus art. 14 van de DUBLIN-Verordening schendt en dient te worden 

vernietigd.” 

 

2.2. De verzoekster voert in beginsel aan dat op basis van artikel 14 van de Dublin-Verordening haar 

asielaanvraag door Belgische overheden in behandeling moet worden genomen. Door echter een 

verzoek tot terugname te richten aan de Poolse overheden, zouden de Belgische overheden artikel 14 

van de Dublin-verordening hebben geschonden en zou dit tot gevolg hebben dat verzoekster wordt 

gescheiden van haar echtgenoot en kinderen, die zich reeds op het Belgische grondgebied bevinden.  

 

2.3. De preambulaire overweging nr. 6 van de Dublin-verordening luidt: “Het beginsel van de eenheid 

van het gezin moet worden gehandhaafd voorzover dat verenigbaar is met de overige doelstellingen die 

worden nagestreefd met de opstelling van criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek”.  

 

2.4. Artikel 5 van de Dublin verordening stipuleert dat: “Welke lidstaat met toepassing van deze criteria 

verantwoordelijk is, wordt vastgesteld op grond van de situatie op het tijdstip waarop de asielzoeker zijn 

verzoek voor de eerste maal bij de lidstaat indient.”  

 

De Raad stelt vast, op basis van de stukken in het administratief dossier, dat verzoekster op 23 april 

2012 een asielaanvraag indiende bij de Belgische overheden. Op dat moment had haar echtgenoot 

reeds op 6 januari 2012 zijn asielaanvraag ingediend en hij had tevens op 17 april 2012 al een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ontvangen.  

 

2.5. Artikel 8 van de Dublin-Verordening luidt: “Wanneer een gezinslid van een asielzoeker in een 

lidstaat een asielverzoek heeft ingediend waarover nog geen beslissing in eerste aanleg is genomen, is 

deze lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek, mits de betrokkenen dat 

wensen.” 

 

Artikel 8 van de Dublin-Verordening kan enkel worden toegepast wanneer er nog geen beslissing in 

eerste aanleg is genomen, waarmee wordt bedoeld dat er nog geen eerste beslissing ten gronde werd 

genomen. Het doel van artikel 8 van de Dublin-Verordening bestaat er namelijk in om de Lidstaten de 
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mogelijkheid te geven asielaanvragen van gezinsleden samen te behandelen. Daarvoor is evenwel 

vereist dat er nog geen beslissing in eerste aanleg werd genomen t.a.v. één van de gezinsleden.  

 

Uit hoofdstukken III en V van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende 

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus (Pb.L. 13 december 2005, afl. 326), dat net zoals de Dublin-Verordening een 

bouwsteen uitmaakt van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, blijkt dat een onderscheid wordt 

gemaakt tussen procedures in eerste aanleg en beroepsprocedures.  

 

De bevoegdheid voor het onderzoek van een asielaanvraag in eerste aanleg komt in België toe aan het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (artikel 57/6, 1° van de 

Vreemdelingenwet).  

Rekening houdend met de situatie op het tijdstip dat de verzoekster haar asielaanvraag indiende bij de 

Belgische overheden, kon er evenwel geen toepassing worden gemaakt van artikel 8 van de Dublin-

Verordening. Immers op 17 april 2012 nam het Commissariaat-generaal reeds in hoofde van de 

echtgenoot een beslissing in eerste aanleg, terwijl de verzoekster pas op 23 april 2012 haar 

asielaanvraag indiende.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris kon aldus redelijkerwijze motiveren: “We wijzen erop dat artikel 

8 van de Verordening 343/2003 stelt dat de Lidstaat, waar gezinsleden van een asielzoeker al in de 

hoedanigheid van asielzoeker verblijven, verantwoordelijk is, maar enkel indien nog geen beslissing in 

eerste aanleg inzake de asielaanvraag werd genomen. Het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen weigerde op 17.04.2012 aan de echtgenoot van de betrokkene de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen, wat betekent dat inzake zijn 

asielaanvraag d.d. 06.01.2012 reeds een beslissing in eerste aanleg werd genomen en België op grond 

van artikel 8 van Verordening 343/2003 niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag van de betrokkene.” 

 

2.6. Artikel 14 van de Dublin-Verordening luidt:  

 

“Indien meerdere leden van een gezin in dezelfde lidstaat gelijktijdig of met dusdanig korte tussenpozen 

een asielverzoek indienen dat de procedures om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is allemaal 

tegelijk kunnen worden afgewikkeld, en indien de toepassing van de criteria van deze verordening tot 

gevolg zou hebben dat de betrokkenen van elkaar worden gescheiden, wordt de verantwoordelijke 

lidstaat aangewezen op grond van de volgende bepalingen: 

a) de lidstaat die volgens de criteria van deze verordening verantwoordelijk is voor de overname van 

het grootste aantal gezinsleden is verantwoordelijk voor de behandeling van de asielverzoeken van alle 

gezinsleden; 

b) indien op grond van het voorgaande geen enkele lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan worden 

aangewezen, is de lidstaat die volgens de criteria van deze verordening verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het asielverzoek van het oudste lid van de groep verantwoordelijk voor de behandeling 

van alle asielverzoeken.” 

 

2.7. De verzoekster voert aan dat artikel 14 van de Dublin-Verordening op haar situatie van toepassing 

is.   

Het doel van artikel 14 van de Dublin-Verordening ligt er in om de eenheid van het gezin te handhaven 

en de mogelijkheid te creëren om asielaanvragen van gezinsleden samen te behandelen in eenzelfde 

lidstaat. Daarvoor is echter vereist dat meerdere leden van een gezin in eenzelfde lidstaat ofwel 

gelijktijdig een asielaanvraag hebben ingediend ofwel asielaanvragen hebben ingediend met zodanig 

korte tussenpozen dat de procedures om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, gelijktijdig 

kunnen worden afgewikkeld.  

 

Rekening houdend met de situatie op het tijdstip dat de verzoekster haar asielaanvraag indiende bij de 

Belgische overheden blijkt dat, in casu, niet aan deze voorwaarde werd voldaan. In de eerste plaats is er 

geen sprake van een gelijktijdige indiening van asielaanvragen, aangezien verzoeksters echtgenoot zijn 

asielaanvraag indiende op 6 januari 2012  en de verzoekster haar asielaanvraag daarentegen pas op 23 

april 2012 indiende.  

 

Daarnaast is er ook geen sprake van een indiening van asielaanvragen met zodanig korte tussenpozen 

dat de procedures om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, gelijktijdig konden worden 

afgewikkeld.  
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Immers de asielaanvraag van verzoeksters echtgenoot was, voor haar binnenkomst op het Belgische 

grondgebied, reeds ten gronde behandeld door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen. De 

voorafgaande fase in de behandeling van de asielaanvraag van verzoeksters echtgenoot, waar het 

onderzoek wordt gevoerd naar de Lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag, 

had dus al plaats gevonden. 

Zoals de verwerende partij terecht aanvoert, was daardoor de mogelijkheid niet meer voorhanden om de 

“procedures om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is allemaal tegelijk te kunnen afwikkelen”.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris heeft bijgevolg redelijkerwijze geoordeeld dat: “Wat een 

eventuele toepassing van artikel 14 van Verordening 343/2003 betreft merken we op dat artikel 14 

stipuleert dat de Lidstaat, die op volgens de criteria van Verordening 343/2003 verantwoordelijk is voor 

de behandeling van het grootste aantal gezinsleden, verantwoordelijk is voor de asielaanvragen van alle 

gezinsleden, maar dit enkel indien meerdere leden van een gezin in dezelfde Lidstaat gelijktijdig of met 

dusdanig korte tussenpozen asiel vroegen. Hieromtrent merken we op dat de betrokkene op 23.04.2012 

asiel vroeg in België en haar echtgenoot op 06.01.2012. De betrokkene vroeg asiel nadat de 

asielaanvraag van haar echtgenoot reeds in eerste aanleg was afgewezen. Van het in artikel 14 

vermeldde gelijktijdig of met korte tussenpozen indienen van asielaanvragen door verschillende 

gezinsleden is in dit geval dan ook geen sprake, wat impliceert dat België op grond van de bepalingen 

van artikel 14 niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene.” 

 

De verzoekster heeft aldus niet aannemelijk gemaakt dat de verwerende partij een schending heeft 

begaan van artikel 14 van de Dublin-Verordening.  

 

Het eerste en enige middel is niet gegrond. 

  

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf oktober tweeduizend en twaalf door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 


