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 nr. 95 523 van 22 januari 2013 

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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 25 oktober 2012 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 9 oktober 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 november 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 december 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. KLAPWIJK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat N. DE POORTERE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 9 oktober 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“ België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Slovenië 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 10(1) van 

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

De betrokkene vroeg op 21.08.2012 asiel. Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de betrokkene op 

26.07.2012 in Slovenië werd geregistreerd vanwege illegale binnenkomst. Tijdens zijn verhoor 

verklaarde de betrokkene dat hij Afghanistan op 12.08.2011 verliet en via ondermeer Turkije en 

Griekenland naar Slovenië reisde. Na zes maanden verblijf in Slovenië vervolgde de betrokkene via 
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Italië en Frankrijk zijn weg naar België, waar hij op 20.08.2012 aankwam. Hij voegde toe dat in Slovenië 

zijn vingerafdrukken werden genomen en dat hij er zes maanden in de gevangenis verbleef. 

Op 30.08.2012 werd een verzoek voor overname gericht aan de bevoegde Sloveense instanties, die op 

13.09.2012 op grond van artikel 10(1) van Verordening 343/2003 instemden met ons verzoek voor 

overname en de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij een 

asielaanvraag in België indiende (vraag 25) en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of 

van behandeling redenen heeft, die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke 

Lidstaat zouden rechtvaardigen (vraag 27). 

De betrokkene verklaarde dat hij geen speciale reden had voor zijn keuze voor België, hij stelde zelfs 

niet te weten dat hij zich in België bevond. Hij voegde toe dat hij zeker niet naar Slovenië wil terugkeren 

omdat hij er geen asiel heeft gevraagd en er zes maanden in een gevangenis diende te verblijven. We 

benadrukken dat het volgen van de betrokkene in zijn keuze van het land waar hij asiel wil vragen 

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

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

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

uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een Lidstaat door de betrokkene kan dan ook geen 

grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. 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 Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens (EVRM). Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op 

grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij bij een overdracht aan 

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

kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM. 

Betreffende de verklaring van de betrokkene dat hij geen asiel vroeg in Slovenië en er zes maanden 

werd vastgehouden merken we op dat de betrokkene geen enkel element aanbrengt dat zijn 

verklaringen staaft. Hij duidde de omstandigheden van zijn zes maanden lange vermeende vasthouding 

niet. Verder merken we op dat de betrokkene op 26.07.2012, net geen maand voor zijn asielaanvraag in 

België, in Slovenië werd geregistreerd, wat twijfels doet rijzen betreffende zijn verklaringen omtrent zijn 

verklaarde zes maanden lange, verblijf in Slovenië. Afgaande op zijn verklaringen moet worden besloten 

dat de betrokkene tijdens zijn verblijf in Slovenië besloot geen bescherming te vragen aan de bevoegde 

Sloveense instanties. Op het ogenblik van de registratie van zijn vingerafdrukken bevond de betrokkene 

zich illegaal op het Sloveense grondgebied en was hij geen asielzoeker. 

We benadrukken dat Slovenië op 13.09.2012 erkende verantwoordelijk te zijn voor de behandeling van 

de asielaanvraag van de betrokkene. Dit betekent dat de Sloveense Instanties na overdracht van de 

betrokkene zijn in België ingediende asielaanvraag zullen onderzoeken en de betrokkene niet zullen 

verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van zijn 

asielaanvraag. De betrokkene zal gemachtigd zijn te verblijven in Slovenië in zijn hoedanigheid van 

asielzoeker tijdens de behandeling van zijn asielaanvraag. Er is geen enkele reden om aan te nemen 

dat hij na zijn overdracht aan Slovenië in zijn hoedanigheid van asielzoeker zat worden opgesloten. 

Algemeen is er op grond van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier geen 

aanleiding om te besluiten dat de betrokkene door een overdracht aan Slovenië een reëel risico loopt op 

blootstelling aan omstandigheden, strijdig met artikel 3 van het EVRM. Slovenië 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 van worden uitgegaan dat Slovenië het beginsel van non-refoulement 

alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM 

nakomt. Het is als lidstaat van de Europese Unie gebonden door dezelfde internationale verdragen ais 

België. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Sloveense autoriteiten worden behandeld 

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

Lidstaten, waaronder dus ook België. Slovenië kent, net als België, de vluchtelingenstatus of subsidiaire 

bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is 

derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Sloveense 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. Slovenië kent onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake 

afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en 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. De betrokkene verklaarde geen in België of in een 

andere Lidstaat verblijvende familie te hebben. Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand maakte de 

betrokkene tijdens zijn verhoor op 23.08.2012 geen melding van gezondheidsproblemen Ook later 

werden geen attesten of andere elementen inzake zijn gezondheid aangebracht. Er is dan ook geen 
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enkele reden om te stellen dat een overdracht aan de Sloveense instanties vanwege redenen van 

gezondheid strijdig zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 

De Sloveense autoriteiten zullen tenminste drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de 

overdracht van betrokkene zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. Alle nodige maatregelen 

zullen worden genomen opdat de overdracht aan Slovenië in de beste omstandigheden zal worden 

uitgevoerd. 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat niet aannemelijk is 

gemaakt dat de betrokkene bij een overdracht aan Slovenië een reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan omstandigheden die een schending kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt 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 voor de behandeling van de asielaanvraag, die 

aan de Sloveense autoriteiten 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 10(1) van Verordening 343/2003…” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“Schending van de artikelen 62 en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, schending van artikel 10 

(1) van Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003, schending van artikel 3 EVRM. 

in combinatie met artikel 13 EVRM Doordat, eerste onderdeel in de betreden beslissingen maar op zeer 

summiere onvolledige of zelfs verkeerde wijze de verklaringen van verzoeker weergeeft zoals door hen 

afgelegd in het kader van de Dublin procedure; Dat verzoeker immers stelt wel degelijk blijft stellen dat 

hij gedurende zijn hele verblijf in Slovenië in de gevangenis werd opgesloten wegens illegale 

binnenkomst. Terwijl dat artikel 62Vr.W. dat vooropstelt dat administratieve beslissingen met redenen 

dienen te worden omkleed; Dat het dan ook moet verbazen dat van deze verklaringen van verzoekers 

omtrent de omstandigheden van hun opvang in Italië niets is terug te vinden in bestreden beslissingen; 

Dat op dit punt de bestreden beslissingen niet worden geschraagd door de elementen van het 

administratief dossier; Zodat, de bestreden beslissingen op een essentieel punt dan ook niet op 

afdoende wijze werden geworden en dus in strijd zijn met artikel 62 Vr.W.; Doordat, tweede onderdeel, 

verwerende partij geheel over het hoofd ziet dat de bestreden beslissing mogelijks in hoofde van 

verzoeker kan leiden tot een schending van artikel 3 EVRM. in combinatie met artikel 13 EVRM Terwijl 

dat verzoeker minstens aannemelijk maakt dat Slovenië aan verzoeker niet de opvang heeft verleent die 

zijn volgende geldende Europese wetgeving aan asielzoekers dient te geven; Dat verzoeker tevens 

aannemelijk maakt dat zijn asielaanvraag door de Sloveense autoriteiten niet zal worden behandeld 

aangezien hij gedurende zijn hele verblijf is dit land in de gevangenis werd opgesloten wegen illegale 

binnenkomst; Zodat het middel in zijn geheel ernstig voorkomt en zijn artikel 62 en van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, artikel 10 (1) van Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003, 

artikel 3 EVRM. in combinatie met artikel 13 EVRM schendt.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

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

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

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

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

In de bestreden beslissing wordt als volgt overwogen betreffende verzoekers verklaring “dat hij 

gedurende zijn hele verblijf in Slovenië in de gevangenis werd opgesloten wegens illegale binnenkomst”: 
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“Betreffende de verklaring van de betrokkene dat hij geen asiel vroeg in Slovenië en er zes maanden 

werd vastgehouden merken we op dat de betrokkene geen enkel element aanbrengt dat zijn 

verklaringen staaft. Hij duidde de omstandigheden van zijn zes maanden lange vermeende vasthouding 

niet. Verder merken we op dat de betrokkene op 26.07.2012, net geen maand voor zijn asielaanvraag in 

België, in Slovenië werd geregistreerd, wat twijfels doet rijzen betreffende zijn verklaringen omtrent zijn 

verklaarde zes maanden lange, verblijf in Slovenië. Afgaande op zijn verklaringen moet worden besloten 

dat de betrokkene tijdens zijn verblijf in Slovenië besloot geen bescherming te vragen aan de bevoegde 

Sloveense instanties. Op het ogenblik van de registratie van zijn vingerafdrukken bevond de betrokkene 

zich illegaal op het Sloveense grondgebied en was hij geen asielzoeker”. 

 

Verzoeker betwist voornoemd motief niet. Hij komt in zijn kritiek niet verder dat louter te herhalen dat hij 

in Slovenië zes maanden werd vastgehouden. 

 

Het betoog “Dat het dan ook moet verbazen dat van deze verklaringen van verzoekers omtrent de 

omstandigheden van hun opvang in Italië niets is terug te vinden in bestreden beslissingen”, heeft geen 

betrekking op de bestreden beslissing aangezien het gaat over Slovenië. 

 

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag 

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet 

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat 

op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 

104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij maakt 

met haar betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing 

artikel 3 van het EVRM heeft miskend. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

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.  

 

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 tweeëntwintig januari tweeduizend dertien 

door: 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


