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 nr. 93 754 van 17 december 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 Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 

24 augustus 2012 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 9 augustus 2012 houdende de 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. 

 

Gezien het arrest nr. 85 992 van 21 augustus 2012 waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.  

 

Gelet op de beschikking van 10 oktober 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 november 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. STRUBBE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker diende op 26 april 2012 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

 

1.2. Op 9 mei 2012 werd de verzoeker gehoord aangaande de aan zijn asielaanvraag ten grondslag 

liggende elementen. Ten tijde van dit verhoor verklaarde de verzoeker dat hij met het vliegtuig voorzien 

van een eigen paspoort met Schengenvisum afgeleverd door Tsjechië naar België is gereisd. De 

verzoeker legde tevens zijn paspoort neer.  
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1.3. Op basis van bovenstaande gegevens richtten de Belgische autoriteiten een overnameverzoek in 

toepassing van artikel 9.2 van de 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 voor een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij één van de lidstaten 

wordt ingediend (hierna: de Dublin-II-Verordening), aan de Tsjechische autoriteiten.  

 

1.4. Op 20 juni 2012 stemden de Tsjechische autoriteiten in met de overname van verzoeker.  

 

1.5. Op 9 augustus 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) een beslissing 

houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is 

de thans bestreden beslissing. Deze beslissing werd op 9 augustus 2012 aan de verzoeker ter kennis 

gebracht en is als volgt gemotiveerd: 

 

“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 genaamde T. V.  

geboren te S., op (in) xx.xx.1980  

van nationaliteit: Azerbeidzjan  

die een asielaanvraag ingediend heeft. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Tsjechië (1) toekomt, 

met toepassing van art 9.2 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003. 

Betrokkene heeft op 26/04/2012 een asielaanvraag ingediend bij de bevoegde autoriteiten in België. Hij 

verklaarde op 24/04/2012 in België te zijn aangekomen. Hij verklaarde eveneens de Azerbeidjaanse 

nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 07/07/1980. 

Betrokkene verklaart bij zijn verhoor op de dienst Vreemdelingenzaken van 09/05/2012 dat hij op 

23/04/2012 uit Azerbeidzjan is vertrokken naar Tsjechië reisde voor het bijwonen van een 

ontmoetingsmoment voor journalisten. Op 24/04/2012 reisde betrokkene verder naar België waar hij 

asiel vroeg op 26/04/2012. Betrokkene verklaart dat hij per vliegtuig reisde met zijn eigen paspoort met 

schengenvisum afgeleverd door Tsjechië. Betrokkene legt zijn paspoort P1999933 voor met 

Schengenvisum type C (005173854) afgeleverd door de Tsjechische autoriteiten en geldig van 

23/04/2012 tot 10/05/2012. Uit de in- en uitreisstempels blijkt dat betrokkene inderdaad op 23/04/2012 

Tsjechië is binnengereisd. 

Op basis van de bovenstaande gegevens werd op 24/05/2012 een overnameverzoek op basis van art. 

9.2 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 (Dublin II Verordening) 

aan de Tsjechische autoriteiten verstuurd. De Tsjechische autoriteiten lieten de Belgische autoriteiten op 

20/06/2012 weten dat het verzoek tot overname wordt ingewilligd op basis van art 9.2 van de 

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

Gevraagd naar specifieke redenen waarom betrokkene zijn asielaanvraag in België wou indienen, stelt 

betrokkene dat België het centrum van Europa is en de mensenrechten er gerespecteerd worden. 

Betrokkene heeft geen redenen met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling die 

een verzet tegen overdracht naar Tsjechië zouden kunnen rechtvaardigen. Hij stelt enkel dat hij niet 

naar Tsjechië wil en dat hij er enkel was voor een ontmoeting met een collega. De Belgische 

asielinstantie kan onder geen enkel beding voldoen aan de wil van betrokkene om zijn asielaanvraag in 

België te behandelen gezien dit zou neerkomen op het ontkennen van het objectief dat Europa voor 

ogen heeft in zijn Verordening waarbij de criteria en de mechanismen worden vastgelegd om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag en om een vrije keuze van 

de asielzoeker uit te sluiten. Tsjechië ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij 

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het is als lidstaat van de 

Europese Unie gebonden door dezelfde internationale verdragen als België. Betrokkene zal in de 

mogelijkheid gesteld worden een asielaanvraag in te dienen. De asielaanvraag van de betrokkene zal 

door de Tsjechische autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien uit het 

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten, waaronder dus ook België. Er is 

derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Tsjechische 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. Tsjechië onderwerpt asielaanvragen, net als België en de andere Lidstaten, 

aan een individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan 
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personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Betrokkene uitte tijdens zijn 

verhoor geen enkele vrees tegenover de instanties in Tsjechië. Er is dan ook geen aanleiding om te 

stellen dat de betrokkene bij overdracht aan Tsjechië risico loopt te worden blootgesteld aan 

omstandigheden die strijdig zouden zijn met artikel 3 van het EVRM. Betrokkene kan geenszins 

aannemelijk maken dat er een reëel risico bestaat dat Tsjechië hem zal repatriëren, indien niet, dan wel 

niet afdoende, is vastgesteld of hij bescherming behoeft en dat hij als dusdanig zou vooraf in kennis 

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

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België, noch elders in Europa. Een behandeling van de 

asielaanvraag op basis van art 7 of 15 is derhalve niet aan de orde. Betrokkene vermeldt geen 

gezondheidsproblemen. 

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. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verzoekende partij te leggen. 

 

2.2. Ter terechtzitting van 5 november 2012 legt de verzoekende partij een stukkenbundel neer, 

bestaande uit het asieldossier van de heer A., die op dezelfde dag als de verzoeker asiel aanvroeg en 

wiens asielaanvraag door de Belgische autoriteiten werd behandeld. De verwerende partij vraagt dat 

met deze aanvullende stukken geen rekening zou worden gehouden. 

 

Ter terechtzitting argumenteert de verzoekende partij dat zij het dossier van de heer A. had 

aangevraagd, maar dat zij ten tijde van het indienen van het onderhavige beroep nog geen kopie had 

bekomen zodat zij dit dossier ook niet samen met het verzoekschrift kon overmaken.  

 

Deze argumentatie kan echter niet worden aangenomen. De Raad stelt immers vast dat de 

verzoekende partij op geen enkele wijze aantoont wanneer zij het dossier van de heer A. heeft 

opgevraagd bij de bevoegde asielinstanties, noch toont zij op enige wijze aan wanneer zij dit dossier 

daadwerkelijk heeft bekomen. Nazicht van de ter terechtzitting neergelegde stukken leert bovendien dat 

het gaat om een aantal stukken behorende tot de asielprocedure van de heer A. (gehoorverslag CGVS, 

vragenlijst CGVS, bijlage 26) waarvan het meest recente stuk dateert van 27 april 2012. Er kan dan ook 

niet worden ingezien waarom de verzoekende partij de ter terechtzitting voorgelegde stukken niet had 

kunnen bekomen vóór het indienen van het onderhavige verzoekschrift op 24 augustus 2012. 

 

De procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is van inquisitoriale aard. Bijgevolg kan 

enkel met de in de procedureregeling voorziene procedurestukken rekening worden gehouden. Niet in 

het procedurereglement voorziene stukken, zoals in casu aanvullende stukken neergelegd ter 

terechtzitting, worden om die reden uit de debatten geweerd.  

 

De door de verzoekende partij ter terechtzitting neergelegde stukken worden bijgevolg uit de debatten 

geweerd. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verweerder een exceptie van niet-ontvankelijkheid op.  

 

De verweerder stelt dat de verzoeker op 30 augustus 2012 werd gerepatrieerd naar Praag, Tsjechië, 

wat betekent dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd uitgevoerd en hierdoor uit het 

rechtsverkeer is verdwenen, terwijl de verzoeker nalaat aan te geven welk belang hij nog zou hebben bij 

een verblijf in België nu kan worden aangenomen dat hij zijn asielrelaas zal hebben uiteengezet ten 

aanzien van de Tsjechische asielinstanties. Volgens de verweerder dient het beroep onontvankelijk te 

worden verklaard bij gebrek aan belang.  
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De Raad wijst er dienaangaande op dat overeenkomstig artikel 39/56 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) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet 

voor de Raad kunnen 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 (Gedr. 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). Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State (zie o.a. RvS 31 

maart 1994, nr. 46.816) blijkt dat het belang actueel dient te zijn en dus voorhanden moet zijn zowel op 

het ogenblik van het indienen van het beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen. 

 

Uit de bewoordingen van de door de verweerder opgeworpen exceptie blijkt dat deze van oordeel is dat 

de verzoeker geen actueel belang meer heeft bij het onderhavig beroep omdat hij op 30 augustus 2012 

werd overgedragen aan Tsjechië. Het initiële belang bij het onderhavige beroep wordt door de 

verweerder niet betwist. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 30 augustus 2012 inderdaad 

werd overgedragen aan Tsjechië. De vraag die zich stelt is of deze overdracht het belang bij het 

onderhavig beroep tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 

9 augustus 2012 houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten doet 

teloor gaan.  

 

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing als één en ondeelbaar dient te worden beschouwd.  

 

De Raad is van oordeel dat de verzoeker wel degelijk zijn belang behoudt, ook al is hij sinds het 

instellen van het onderhavige beroep inmiddels overgedragen aan de Tsjechische autoriteiten. Een 

eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan er immers toe leiden dat de Belgische 

asielinstanties verantwoordelijk worden voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoeker, 

waardoor hij wel degelijk een belang kan ontlenen aan de vernietiging van de thans bestreden 

beslissing. 

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van het gelijkheidsbeginsel als beginsel van 

behoorlijk bestuur, van het verbod op willekeur en van het recht op verdediging en recht op en eerlijk 

proces zoals gewaarborgd door artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM). Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Verzoekende partij is zijn land ontvlucht samen met andere journalisten van de krant. Eén van deze 

journalisten is haar goede vriend, A., die samen met verzoekende partij naar België is gereisd. 

Beiden hebben bijgevolg dezelfde reisweg afgelegd in zijn in België toegekomen met een Tsjechisch 

visum. 

De vriend van verzoekende partij, de heer A., heeft tevens op hetzelfde moment asiel aangevraagd. 

Voor hem werd geen Dublin procedure opgestart en hij werd inmiddels reeds geïnterviewd op het 

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Tot op heden werd nog geen 

beslissing genomen. 

Het feit dat twee personen met dezelfde reisweg, dezelfde papieren, op hetzelfde moment asiel 

aanvragen, waarbij de ene zijn asielprocedure mag voeren in België en de andere naar Tsjechië wordt 

teruggestuurd maakt een manifeste schending uit van het gelijkheidsbeginsel en het verbod op 

willekeur. 

Dit is een klassiek voorbeeld van twee personen in een volledig gelijke situatie, die verschillend worden 

behandeld, zonder enige motivering, 

Verwerende partij heeft in de bestreden beslissing geen enkele motivering opgenomen waarom twee 

personen die zich in exact dezelfde situatie bevinden op dergelijke wijze verschillend worden behandeld. 

Het dossier van de heer A. met hierin de bewijsstukken van het hierboven vermelde werd reeds door de 

raadsman van verzoekende partij opgevraagd, doch er werd nog geen kopie bekomen. 

De beslissingen van verwerende partij dienen een zeker mate van continuïteit te vertonen, wanneer op 

korte termijn in twee gelijkaardige dossiers op een andere wijze wordt beslist en de motivering ontbreekt 
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waarom dergelijke afwijkende beslissing werd genomen, schendt de bestreden beslissing zowel het 

gelijkheidsbeginsel als het verbod op willekeur. 

Zie ook volgend arrest van de Raad van State nr. 118.533 dd. 23 april 2003 : 

“Overwegende dat, omwille van het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur, de beslissingen van 

de verwerende partij in beginsel een zekere continuïteit moeten vertonen; dat wanneer op korte tijd in 

min of meer gelijkaardige dossiers anders wordt beslist, uit de motivering van de afwijkende beslissing 

of uit het dossier moet blijken dat de gewijzigde opvatting resulteert uit een nieuw onderzoek van de 

gegevens van de regularisatieaanvraag, dat de verwerende partij in de huidige stand van de procedure 

niet aantoont dat dit te dezen het geval zou zijn, dat het middel ernstig is. ” 

Bovendien vormt het een schending vooraleer te oordelen over de asielaanvraag ten gronde van de 

heer A., gelet op de verwevenheid van beide asielaanvragen, nu reeds verzoekende partij terug te 

sturen naar Tsjechië. 

Er dient toch minstens de asielaanvraag van zijn collega en goede vriend die net dezelfde argumenten 

inroept, afgewacht te worden vooraleer te oordelen over verzoekende partij. 

Er is immers geen enkele garantie dat verzoekende partij op grond van dezelfde motieven een positief 

resultaat zal krijgen in Tsjechië. 

Zo hebben beide van bepaalde stukken die hun asielrelaas ondersteunen slechts één exemplaar. 

Bepaalde van deze stukken werden door de heer A. reeds ingediend tijdens zijn interview op het 

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Deze stukken kunnen door 

verzoekende partij nu niet meer aangewend worden bij een asielprocedure in Tsjechië, maar wel bij de 

behandeling van zijn asielaanvraag in België. 

Mogelijks maakt men daar bezwaar dan verzoekende partij geen originelen kan voorleggen. 

Bovendien kan het de heer A. niet verweten worden deze stukken reeds neergelegd te hebben, 

aangezien hij tevens met een Tsjechisch visum naar België en zelfs tegelijkertijd was afgereisd, dat hij 

er mocht op vertrouwen dat ook de asielaanvraag van verzoekende partij in België zou worden 

behandeld. Immers waarom heeft de heer A. hier recht op en verzoekende partij niet? 

Het recht van verdediging zoals aangevoerd door verzoekende partij dient gekaderd te worden in het 

recht op een eerlijk proces (recht op een eerlijke asielaanvraag ex art. 6 EVRM). 

De schending is gelegen in het feit dat verzoekende partij niet met dezelfde ‘wapens’ kan strijden bij de 

behandeling van zijn asielaanvraag in Tsjechië als hier in België.” 

 

Wat de aangevoerde schending van de rechten van verdediging betreft, wijst de Raad erop dat het 

beginsel van de rechten van de verdediging in principe niet van toepassing is op een administratieve 

procedure. De rechten van de verdediging in administratiefrechtelijke zaken zijn enkel van toepassing in 

tuchtzaken, doch niet op zuiver administratiefrechtelijke beslissingen die worden genomen in het raam 

van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957), zoals in casu. De verzoeker kan zich 

dan ook niet dienstig beroepen op een schending van de rechten van verdediging. Dit 

middelenonderdeel is onontvankelijk. 

 

Ook de aangevoerde schending van artikel 6 van het EVRM kan in casu niet dienstig worden 

aangevoerd. Beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied, 

vallen immers niet onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, Maaouia c. Frankrijk (GC), nr. 39652/98, 5 oktober 2000, CEDH 2000-X; RvS 16 

januari 2001, nr. 92.285; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM. Deel 2. 

Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen , Intersentia, 2004, vol I, 409). 

 

Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoeker met feitelijke 

en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld.  

 

In casu stelt de verzoeker dat hij zijn land is ontvlucht samen met andere journalisten, en dat één van 

deze journalisten, de heer A., samen met hem naar België is gereisd. Beiden zouden dezelfde reisweg 

hebben afgelegd en in België zijn toegekomen met een Tsjechisch visum en zouden op hetzelfde 

moment een asielaanvraag hebben ingediend. Doordat de asielprocedure van de heer A. in België wordt 

gevoerd, terwijl de verzoeker wordt teruggestuurd naar Tsjechië, zou het gelijkheidsbeginsel en het 

verbod op willekeur zijn geschonden. 

 

De Raad stelt vast dat de verweerder in de nota met opmerkingen, noch ter terechtzitting, betwist dat de 

heer A. waarnaar de verzoeker verwijst op dezelfde dag een asielaanvraag heeft ingediend bij de 

Belgische autoriteiten en dat de heer A. in het bezit was van een Tsjechisch visum. 
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In de thans bestreden beslissing die werd genomen in hoofde van de verzoeker, wordt toepassing 

gemaakt van artikel 9.2 van Dublin-II-Verordening.  

 

Artikel 9.2 van de Dublin-II-Verordening bepaalt als volgt: 

 

“2. Wanneer de asielzoeker houder is van een geldig visum, is de lidstaat die dit visum heeft afgegeven 

verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek, tenzij de betrokken lidstaat bij de afgifte van 

dit visum optrad als vertegenwoordiger of op grond van een schriftelijke machtiging van een andere 

lidstaat. In dat geval is deze laatste lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek. 

Wanneer een lidstaat, onder andere om redenen van veiligheid, vooraf de centrale autoriteiten van een 

andere lidstaat raadpleegt, vormt het antwoord van deze laatste lidstaat geen schriftelijke machtiging in 

de zin van deze bepaling.” 

 

In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat de verzoeker een Schengenvisum type C voorlegt, 

afgeleverd door de Tsjechische autoriteiten en geldig van 23 april 2012 tot 10 mei 2012. In toepassing 

van artikel 9.2 van de Dublin-II-Verordening oordeelt de verweerder dat België niet verantwoordelijk is 

voor de behandeling van verzoekers asielaanvraag, die aan Tsjechië toekomt. Er wordt uitdrukkelijk 

gemotiveerd dat de verzoeker geen redenen met betrekking tot omstandigheden van opvang of 

behandeling heeft die een verzet tegen de overdracht naar Tsjechië zouden kunnen rechtvaardigen, dat 

de Belgische asielinstantie niet kan voldoen aan de wil van de verzoeker om zijn asielaanvraag in België 

te behandelen omdat dit zou neerkomen op het ontkennen van het objectief dat Europa voor ogen heeft 

in de Dublin-II-Verordening, dat Tsjechië de Conventie van Genève ondertekende en partij is bij het 

EVRM, dat Tsjechië als lidstaat van de Europese Unie gebonden is door dezelfde internationale 

verdragen als België, dat de verzoeker in de mogelijkheid zal worden gesteld om een asielaanvraag in 

te dienen en dat de asielaanvraag zal worden behandeld volgens de standaarden voortvloeiend uit het 

gemeenschapsrecht, dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de Tsjechische autoriteiten 

de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die 

internationale bescherming behoeft zoals vastgelegd in de richtlijnen 2004/83/EG en 2005/85/EG niet 

zou respecteren, dat Tsjechië asielaanvragen net als België onderwerpt aan een individueel onderzoek 

en de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toekent aan personen die aan de voorwaarden 

voldoen, dat de verzoeker tijdens zijn verhoor geen enkele vrees uitte tegenover de instanties in 

Tsjechië, dat er dan ook geen aanleiding is om te stellen dat de verzoeker bij overdracht aan Tsjechië 

het risico loopt om te worden blootgesteld aan omstandigheden strijdig met artikel 3 van het EVRM, dat 

de verzoeker niet aannemelijk maakt dat er een reëel risico bestaat dat Tsjechië hem zal repatriëren, dat 

Tsjechië onafhankelijke beroepsinstanties kent voor beslissingen inzake detentie en verwijdering, dat 

indien nodig voorlopige maatregelen kunnen worden gevraagd met toepassing van artikel 39 van het 

procedurereglement van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de verzoeker verklaart 

geen familie te hebben in België noch elders in Europa, dat een behandeling van de asielaanvraag op 

basis van artikel 7 of 15 niet aan de orde is, dat de verzoeker geen gezondheidsproblemen vermeldt 

zodat op basis van al deze elementen wordt besloten dat er geen concrete basis is om verzoekers 

asielaanvraag in België te behandelen op grond van artikel 3.2 of 15 van de Dublin-II-Verordening. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoeker de concrete motivering van de bestreden beslissing op 

geen enkel wijze bekritiseert. De verzoeker toont op geen enkele wijze aan dat in zijn concreet geval om 

de één of andere reden geen toepassing kon worden gemaakt van artikel 9.2 van de Dublin-II-

Verordening en maakt niet aannemelijk dat de hierboven vermelde motieven van de bestreden 

beslissing onjuist of kennelijk onredelijk zijn. De verzoeker voert enkel aan dat er een schending is van 

het gelijkheidsbeginsel nu de asielaanvraag van de heer A. wel door de Belgische overheden wordt 

behandeld en de zijne niet, terwijl beiden zich in dezelfde situatie zouden bevinden. 

 

De Raad wijst erop dat het aan diegene die zich beroept op een schending van het gelijkheidsbeginsel 

vooreerst toekomt om met concrete en feitelijke elementen aan te tonen dat in rechte en in feite gelijke 

gevallen ongelijk worden behandeld. De Raad stelt vast dat de verzoeker in casu niet aantoont dat hij en 

de heer A. zich in dergelijke gelijke situaties bevinden. De verzoeker toont immers op geen enkele wijze 

aan dat - net als hijzelf - ook de heer A. op basis van artikel 7 of artikel 15 van de Dublin-II-Conventie 

niet in aanmerking kan komen om zijn asielprocedure in België te voeren. Nu de verzoeker niet aantoont 

dat ook het geval van de heer A. geen humanitaire of andere overwegingen gelden waardoor het 

aangewezen is om de asielaanvraag in België te behandelen, kan niet worden aangenomen dat het in 

casu gaat om in rechte en in feite gelijke gevallen.  

 

Een schending van het gelijkheidsbeginsel wordt door de verzoeker dan ook niet aangetoond. 
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Waar de verzoeker betoogt dat hij niet over bepaalde originele stukken ter staving van zijn aanvraag zal 

kunnen beschikken, daar deze stukken neergelegd werden bij het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen naar aanleiding van de asielprocedure van zijn vriend A., dient vooreerst 

te worden vastgesteld dat geen enkel stuk van het administratief dossier aantoont dat hij samen met een 

vriend, A., naar België zou zijn gereisd en dat deze beweerde vriend stukken die hen beiden 

aanbelangen zou hebben neergelegd naar aanleiding van zijn asielaanvraag. Naar aanleiding van zijn 

verhoor op 9 mei 2012 verklaarde de verzoeker enkel dat hij zijn collega/vriend, A., die in Tsjechië 

verbleef op uitnodiging van een krant, heeft ontmoet voor een uitwisseling van ideeën. Niettegenstaande 

de verzoeker de kans heeft gekregen om meer uitleg te verschaffen omtrent de omstandigheden van 

behandeling die zich verzetten tegen de overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor zijn 

asielaanvraag, heeft hij op geen enkel moment gewag gemaakt van het feit dat hij zijn asielaanvraag 

door België behandeld wenste te zien om reden dat hij samen met een collega naar België zou zijn 

gereisd en dat hun asielaanvraag gelinkt zou zijn. Verzoekers ongestaafde en niet gepreciseerde 

bewering dat hij en de heer A. van “bepaalde” stukken die hun asielrelaas ondersteunen slechts één 

exemplaar hebben en dat “bepaalde” van deze stukken door de heer A. reeds werden ingediend tijdens 

de behandeling van zijn asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen, kan dan ook niet worden aangenomen. Wat er ook van zij, toont de verzoeker niet aan dat hij 

niet zou kunnen melden aan de Tsjechische autoriteiten dat er originele stukken die hem aanbelangen 

werden neergelegd op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en dat deze 

stukken niet zouden kunnen worden opgevraagd aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen. Bovendien staat het verzoeker (of zijn advocaat) niet in de weg om zelf een afschrift 

van deze stukken op te vragen en te bezorgen aan de Tsjechische asielinstanties. Met zijn betoog dat 

men in Tsjechië “mogelijks” bezwaar maakt dat hij geen originelen kan voorleggen, een betoog dat 

overigens al te hypothetisch voorkomt, toont de verzoeker geenszins aan dat de behandeling van zijn 

asielaanvraag door de Tsjechische autoriteiten onvoldoende garanties zou bieden. Zoals reeds 

vastgesteld, ligt één en ander hierbij in handen van de verzoeker zelf. Het betoog van de verzoeker kan 

dan ook niet worden gevolgd. 

 

Het enig middel is bijgevolg, in de mate dat het ontvankelijk 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 zeventien december tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 


