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 nr. 230 490 van 18 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 28 september 2019 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 29 augustus 2019 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater). 

 

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 25 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA, loco advocaat S. 

VAN ROSSEM, en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De bestreden beslissing, waarin de nuttige feiten zijn opgenomen, luidt als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 51/5, § 4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / 

mevrouw, die verklaart te heten:  

 

naam : L.  

voornaam : D.  
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geboortedatum : 06.07.1982  

(...) 

nationaliteit : China  

 

die een verzoek om internationale bescherming  heeft ingediend,  het verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming dat 

aan Duitsland 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 van 

artikel 12 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 604/2013 van 26 juni 

2013.  

 

Mevrouw L., verder de betrokkene, staatsburger van China en van Tibetaanse afkomst, bood zich op 

08.05.2019 aan bij onze diensten aan waarbij zij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale 

bescherming in te dienen. Op 10.05.2019 diende zij een verzoek voor internationale bescherming in 

waarbij zij de volgende documenten voorlegde : een paspoort van India met nummer Y0074986, 

afgegeven op 25.05.2009 en een identiteitskaart met nummer 5401021982061302X, afgegeven op 

20.03.2001.  

 

Dactyloscopisch onderzoek leverde een treffer, die door het Visum Information System conform artikel 

21 van Verordening 767/2008 werd verstrekt, op. De treffer toont aan dat de Duitse autoriteiten te New 

Delhi (India) de betrokkene op 03.01.2019 een visum verstrekten. Het visum was geldig voor een verblijf 

van 7 dagen tussen 07.01.2019 en 28.01.2019. De betrokkene was op dat moment in bezit van een 

paspoort van India met nummer Y0074986, afgegeven op 25.05.2009 en geldig tot 24.05.2019.  

 

De betrokkene werd in het kader van haar verzoek voor internationale bescherming gehoord op 

12.06.2019 en stelde niet gehuwd te zijn. Ze stelde wel een in India verblijvende partner te hebben waar 

ze sinds zes jaar een relatie mee heeft. De betrokkene stelde geen in België of in een andere lidstaat 

verblijvende familie te hebben.  

 

De betrokkene verklaarde dat ze in 2001 uit China vertrok en naar India ging. Ze stelde dat ze op 

08.01.2019 India verliet met het vliegtuig, in het bezit zijnde van haar paspoort en visum voor Duitsland. 

De betrokkene maakte een transitstop in Rusland. Ze reisde bij aankomst in Duitsland op 09.01.2019 

meteen door naar Frankrijk, waar ze vervolgens 4 maanden verbleef. De betrokkene verklaarde dat ze 

op 07.05.2019 met de trein in België arriveerde.  

 

De betrokkene stelde dat hij besloot internationale bescherming te vragen in België omdat België 

respect opbrengt voor mensen en omdat het Europese parlement er is gelegen. Bovendien stelde ze 

jeugdherinneringen te hebben over Belgische strips en cartoons. Ze uitte bezwaar tegen een overdracht 

aan Duitsland omdat het initieel niet de bedoeling was om naar Duitsland te gaan en niet veel weet over 

het land  

 

Op 08.07.2019 werden de Duitse instanties met toepassing van artikel 12 (4) van Verordening 604/2013 

verzocht de verantwoordelijkheid voor het behandelen van het verzoek van de betrokkene over te 

nemen. Op 16.07.2019 stemden ze in met de behandeling van het verzoek van de betrokkene conform 

artikel 12 (4) van Verordening 604/2013. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde zaken 

C411/10 en C-493/10 dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel is uitgedacht in een context 

waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten 

eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van Genève van 1951 of het  Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als grondslag hebben en dat er in dat 

opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. Bijgevolg moet worden aangenomen dat 

de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in die context dat in Verordening 604/2013 de 

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

behandeling van een verzoek voor internationale bescherming. Dit betekent dat de verzoeker niet vrij 

een lidstaat kan kiezen. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of wens 
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in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven vormen dan ook geen grond  voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013.  

 

Toch kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde lidstaat 

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat verzoekers voor internationale 

bescherming, na overdracht aan die lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat 

elke schending van een grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de 

verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 

343/2003. Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers voor internationale 

bescherming mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van 

Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen 

met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers voor internationale bescherming in die lidstaat aannemelijk 

maken dat de verzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan 

een andere lidstaat zou kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in 

strijd zijn met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent wijzen we er op dat het 

aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken 

dat hij door een overdracht aan Duitsland een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

EU-Handvest.  

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door 

een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden 

indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).  

 

Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht 

rekening houdende met de algemene situatie in die lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn 

aan de situatie van de over te dragen persoon. Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM 

tevens oordeelde dat de omstandigheden in het kader van de Dublin-Verordening de ontvangende 

lidstaat een zeker niveau van hardheid moeten kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 

van het EVRM te vallen (Mohammed v. Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013).  

 

De betrokkene voerde tegen een overdracht aan dat ze liever in België wil blijven. Hieromtrent herhalen 

we dat de enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven geen grond vormt voor de toepassing 

van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Ze gaf verder aan niets over Duitsland te 

weten, maar bracht geen elementen aan die volgens haar in geval van een overdracht wijzen op een 

reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zijn van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het EU-Handvest.  

 

De Duitse instanties stemden op 16.07.2019 met toepassing van artikel 12 van Verordening 604/2013 in 

met de behandeling van het door de betrokkene in België ingediende verzoek tot internationale 

bescherming. Dit betekent dat de betrokkene na overdracht aan Duitsland een verzoek tot internationale 

bescherming zal kunnen indienen. De Duitse instanties zullen de betrokkene niet verwijderen naar zijn 

land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van zijn verzoek. De betrokkene zal 

gemachtigd zijn te verblijven in Duitsland in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale 

bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen.  

 

Duitsland 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 van worden uitgegaan dat 

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

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Duitsland onderwerpt beschermingsverzoeken aan een 

individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de 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 Duitse 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 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren.  
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In het rapport over asiel en internationale bescherming in Duitsland van het onder meer mede door de 

“European Council on Refugees and Exiles“ (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information 

Database” over Duitsland (Michael Kalkmann, “Asylum Information Database –Country Report – 

Germany”, laatste update op 16.04.2019, https://www.asylumineurope.org/reports/country/germany,  

een kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene)  wordt 

gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat personen, die in het kader van de Dublin-verordening aan 

Duitsland worden overgedragen,  problemen ondervinden om toegang te verkrijgen tot de procedure 

voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 41, “There have been no reports of “Dublin 

returnees” facing difficulties in re-accessing  an asylum procedure or facing any other problems after 

having been transferred to Germany. There is no uniform procedure”).  

 

Wat de bezetting van de opvangstructuren betreft meldt het AIDA-rapport dat de bezettingsgraad in de 

collectieve centra aanzienlijk verbeterde (“Occupancy rates have considerably improved in many 

regions throughout 2016 and 2017”, pagina 80).  

 

Verzoekers hebben in Duitsland tijdens de eerste bestuurlijke fase geen recht op kosteloze 

rechtsbijstand. Hieromtrent wensen we op te merken dat Richtlijn 2013/32/EU niet noopt tot het 

verstrekken van kosteloze rechtsbijstand in de bestuurlijke fase. Het niet (automatisch) verstrekken van 

kosteloze rechtsbijstand in de bestuurlijke fase in Duitsland kan ons inzien dan ook niet worden 

beschouwd als een tekortkoming, die het afzien van een overdracht zou rechtvaardigen.  

 

Het AIDA-rapport stelt dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale 

bescherming in Duitsland wettelijk is gewaarborgd (pagina 84). De auteurs maken melding van factoren 

die een vlotte en adequate toegang tot gezondheidszorg kunnen belemmeren maar dit leidt geenszins 

tot de conclusie dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor internationale bescherming 

dermate problematisch is dat een overdracht aan Duitsland een risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest tot gevolg dreigt te 

hebben.  

 

Tijdens het verhoor van 26.06.2019 stelde de betrokkene te lijden aan stress, waardoor ze last van 

buikpijn heeft. Ze gaf aan dat deze stress mede het gevolg is van de druk die China uitoefende op haar 

familie om terug te komen naar Tibet. Daarnaast verklaarde ze ook last te hebben van een allergie. De 

betrokkene bracht geen attesten of andere elementen aan om deze verklaringen te staven.  

 

We wensen te benadrukken dat de betrokkene tot heden niet aan de hand van objectieve elementen 

aannemelijk maakte dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Duitsland verhinderen 

of dat redenen van gezondheid in geval van een overdracht een risico impliceren op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest.  

 

Er werden  geen elementen aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de betrokkene 

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de 

betrokkene in geval van een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het EU-Handvest zou impliceren. 

 

We benadrukken dat Verordening 604/2013 voorzorgsmaatregelen voorziet. In geval van een medische 

problematiek of speciale noden wordt die informatie neergelegd in een gezondheidsverklaring en voor 

de overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat op de wijze omschreven in artikel 32 van 

Verordening 604/2013.  

 

We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in Duitsland niet 

van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat de betrokkene in zijn 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in Duitsland niet de nodige zorgen zal 

kunnen verkrijgen. We merken in deze verder op dat de Duitse autoriteiten minstens 7 dagen vooraf in 

kennis zullen worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat een overdracht van de 

betrokkene aan Duitsland een reëel risico inhoudt op blootstelling aan omstandigheden, die een inbreuk 

zouden vormen op  artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  
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Gelet op het voorgaande wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de behandeling van het 

verzoek voor internationale bescherming door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17  

van Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van het 

verzoek tot internationale bescherming, die aan de Duitse 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 12 van Verordening 604/2013.  

 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde binnenkomst-

documenten.  

 

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient hij (zij) zich aan te bieden 

bij de bevoegde Duitse instanties.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel, werpt verzoekster op:   

 

“schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet, schending van de Wet van 29 juli 1991 m.b.t. de 

motiveringsverplichting, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Verzoekster kreeg een bijlage 26quater. 

 

Dat verzoekster zich geenszins akkoord kan verklaren met de motivering van de bestreden beslissing 

en wenst te benadrukken dat de beslissing alle beginselen van behoorlijk bestuur flagrant schendt. 

 

III.l. Eerste middel: schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Dat deze beslissing alle beginselen van behoorlijk bestuur schendt! 

 

Als eerste schendt men het rechtszekerheidsbeginsel! 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. 

 

Dat het dan ook een flagrante schending uitmaakt van het rechtszekerheidsbeginsel om de aanvraag 

van verzoekster zo onzorgvuldig te behandelen en tot de bestreden beschikking te komen! 

 

Het is immers zo dat verzoekster wist dat zij een broer had in de Europese Unie, doch zij wist niet waar 

hij verbleef. Op het ogenblik dat zij in België was, heeft zij ontdekt dat haar broer hier verbleef en aldus 

wenste zij in België te blijven en hier om internationale bescherming te verzoeken. 

 

Het dient tevens te worden opgemerkt dat verzoekster met een visum naar België kwam, doch dat zij 

niet zeker is of het gaat om een authentiek visum. Zij heeft veel geld betaald voor dit visum maar heeft 

nooit zeker geweten of het om een authentiek exemplaar ging. Ze kreeg haar paspoort pas in handen 

op het ogenblik van haar vertrek. Zij wist toen dus ook niet welk visum erin stond. Ook dit element is 

belangrijk bij de beoordeling van het dossier van verzoekster. 

 

Indien personen familieleden hebben in een Europees land, dan spreekt het voor zich dat zij de 

mogelijkheid moeten krijgen om een aanvraag tot internationale bescherming in te dienen in het land 

waar ook de familieleden verblijven. 

 

Bovendien schendt deze stelling eveneens het redelijkheidsbeginsel. 

 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld.” 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 8 

 

Verzoekster heeft een broer in België en kwam met een visum de Europese Unie binnen waarvan zij 

niet weet of het om een authentiek visum gaat. Zij verzoekt dan ook dat haar aanvraag om 

internationale bescherming in België zou worden behandeld. Zeker nu zij haar broer in ons land heeft 

teruggevonden en zij met hem herenigd is. 

 

Dat het onredelijk zou zijn om hiermede geen rekening te houden en verzoekster door te verwijzen naar 

Duitsland opdat haar verzoek om internationale bescherming daar zou worden behandeld. Dat dit niet 

redelijk is en dat haar verzoek in België moet worden behandeld gelet op het legaal verblijf van haar 

broer op ons grondgebied. 

 

III. 2. Dublin-criteria 

 

"De Dublin-criteria 

De Dublin-criteria bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is. 

Hier vind je een beknopt overzicht van de verantwoordelijke lidstaat volgens de Dublin-criteria (in 

volgorde van toepassing): 

 • Lidstaat waar een gezinslid, broer of zus of familielid van een niet-begeleide minderjarige

 aanwezig is 

• Lidstaat waar een gezinslid internationale bescherming geniet 

• Lidstaat waar een gezinslid een verzoek om internationale bescherming indiende 

• Lidstaat die bevoegd is voor het grootste aantal gezinsleden en/of minderjarige ongehuwde broers of 

zussen, of voor de oudste 

• Lidstaat van afgifte van verblijfstitel of visum 

• Lidstaat van illegale overschrijding van de grens 

• Lidstaat waar geen visumplicht geldt 

• Lidstaat van het verzoek om internationale bescherming in de internationale transitzone van een 

luchthaven 

Wanneer op basis van deze criteria geen verantwoordelijke lidstaat kan worden aangeduid, is de lidstaat 

waar het verzoek om internationale bescherming het eerst werd ingediend verantwoordelijk.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62, §2 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de 

overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, 

nr. 132.710).  

 

2.3. De bestreden beslissing bevat duidelijk de juridische en feitelijke motieven waarop ze steunt en die 

de verzoekende partij moeten toelaten zich erop te kunnen verdedigen, wat de doelstelling is van de 

formele motiveringsplicht. De verzoekende partij zet niet uiteen dat ze hierin gehinderd zou zijn.     

 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt dan ook niet. 

 

2.4. Voor wat betreft de geschonden geachte beginselen van behoorlijk bestuur, bestaat verzoeksters 

kernbetoog erin dat ze een broer heeft die in België legaal verblijft, dat het onredelijk zou zijn als haar 

verzoek tot internationale bescherming hier dan ook niet behandeld wordt en dat ze niet zeker wist welk 

visum in haar paspoort werd aangebracht en of dit een authentiek visum betrof. 

 

2.5. De verwerende partij kan gelet op het administratief dossier volledig worden gevolgd wanneer ze in 

haar nota opmerkt: 

 

“Mevrouw [L.], verder verzoekster, staatsburger van China en van Tibetaanse afkomst, bood zich op 

08.05.2019 aan bij onze diensten aan waarbij zij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale 

bescherming in te dienen. Op 10.05.2019 diende zij een verzoek voor internationale bescherming in 

waarbij zij de volgende documenten voorlegde : een paspoort van India met nummer […], afgegeven op 

25.05.2009 en een identiteitskaart met nummer […], afgegeven op 20.03.2001. 
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Vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat de Duitse autoriteiten te New Delhi (India) verzoekster op 

03.01.2019 een visum verstrekten. Het visum was geldig voor een verblijf van 7 dagen tussen 

07.01.2019 en 28.01.2019. Verzoekster was op dat moment in bezit van een paspoort van India met 

nummer […], afgegeven op 25.05.2009 en geldig tot 24.05.2019. 

Verzoekster werd in het kader van haar verzoek voor internationale bescherming gehoord op 

12.06.2019 en stelde niet gehuwd te zijn. Ze stelde wel een in India verblijvende partner te hebben waar 

ze sinds zes jaar een relatie mee heeft. Verzoekster stelde geen in België of in een andere lidstaat 

verblijvende familie te hebben. 

Ze uitte bezwaar tegen een overdracht aan Duitsland omdat het initieel niet de bedoeling was om naar 

Duitsland te gaan en niet veel weet over het land. 

(...) 

Over het feit dat haar broer in België verblijft, kan ten eerste opgemerkt worden dat zij dit niet vermeld 

heeft tijdens haar gehoor dd. 12-06-2019 (zie punt 17 van het gehoor), waardoor de verwerende partij 

hier geen rekening mee kon houden in haar beslissing. Ten tweede dient opgemerkt te worden dat het 

hier om meerderjarige gezinsleden gaat (broer is twee jaar ouder dan verzoekster), (...) . Ook artikel 16, 

lid 1 van de Dublin III-verordening bepaalt dat de verzoeker afhankelijk moet zijn van het gezinslid, 

wegens bv zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of hoge 

leeftijd: 

“Wanneer, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap 

of hoge leeftijd, een verzoeker afhankelijk is van de hulp van zijn kind, broer of zus of ouder dat of die 

wettig verblijft in een van de lidstaten, of het kind, de broer of zus, of de ouder van de verzoeker dat of 

die wettig verblijft in een van de lidstaten afhankelijk is van de hulp van de verzoeker, zorgen de 

lidstaten er normaliter voor dat de verzoeker kan blijven bij of wordt verenigd met dat kind, die broer of 

zus, of die ouder, op voorwaarde dat er in het land van herkomst familiebanden bestonden, het kind, de 

broer of zus, of de ouder of de verzoeker in staat is voor de afhankelijke persoon te zorgen en de 

betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen.” 

Verzoekende partij toont echter helemaal geen bijkomende banden van afhankelijkheid aan. Er wordt 

geenszins aangetoond waarom verzoeksters asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden. 

(...) 

2.2 Er wordt nog een schending van het redelijkheidsbeginsel aangehaald. Dat België verantwoordelijk 

is omdat haar broer hier verblijft, werd hierboven reeds ontkracht. Duitsland is verantwoordelijk gezien 

artikel 12 (4) van de Dublin III-verordening bepaalt: 

“Wanneer de verzoeker slechts houder is van één of meer verblijfstitels die minder dan twee jaar zijn 

verlopen of van één of meer visa die minder dan zes maanden zijn verlopen en die hem daadwerkelijk 

toegang hebben verschaft tot het grondgebied van een lidstaat, zijn de leden 1, 2 en 3 van toepassing 

zolang de verzoeker het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten.” 

Verzoekster was op het moment van het indienen van zijn asielaanvraag houder van een visum dat 

minder dan 2 jaar verlopen was. Duitsland is dan ook verantwoordelijk.(...)”. 

 

2.6. Gelet op de elementen die verzoeksters zaak kenmerken en die in de nota  met opmerkingen 

worden uiteengezet, kan de verwerende partij niet worden verweten kennelijk onredelijk of onzorgvuldig 

te zijn tewerk gegaan door de Duitse autoriteiten verantwoordelijk te achten voor de behandeling van 

verzoeksters verzoek om internationale bescherming. 

 

2.7. Het betoog van verzoekster waarbij ze zich vragen stelt bij het authentiek karakter van haar visum 

omdat ze ervoor betaald heeft, is niet meer dan een bloot betoog. Het laat niet toe de bestreden 

beslissing onderuit te halen waar hierin, na de vaststelling dat verzoekster in het bezit was van een 

paspoort met een visum voor Duitsland, wordt gesteld: “Op 08.07.2019 werden de Duitse instanties met 

toepassing van artikel 12 (4) van Verordening 604/2013 verzocht de verantwoordelijkheid voor het 

behandelen van het verzoek van de betrokkene over te nemen. Op 16.07.2019 stemden ze in met de 

behandeling van het verzoek van de betrokkene conform artikel 12 (4) van Verordening 604/2013.” 

 

2.8. Uit niets blijkt dat het bestuur toezeggingen of uitlatingen gedaan heeft waardoor verzoekster erop 

kon vertrouwen dat de Belgische autoriteiten haar verzoek tot internationale bescherming zelf zouden 

gaan behandelen om de simpele reden dat verzoeksters broer op legale wijze in België verblijft. Een 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel dat wordt opgeworpen in het betoog ter ondersteuning van 

het middel blijkt dan ook niet. 

 

2.9. Waar verzoekster simpelweg de Dublin-criteria weergeeft “in volgorde van toepassing”, dient de 

Raad op te merken dat verzoekster niet aantoont te vallen onder de criteria die eerst van toepassing zijn 

alvorens het criterium “Lidstaat van afgifte van verblijfstitel of visum” van toepassing is, dat in de 
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bestreden beslissing werd toegepast. Het volstaat niet om gelet op de definitie van “gezinsleden” in 

artikel 2 g) van de Dublin-III Verordening en artikel 16, lid 1 van de Dublin III-verordening, dat geciteerd 

wordt in de nota met opmerkingen, te poneren dat “[ het hebben] van familieleden in een Europees land” 

volstaat opdat dat land verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming. 

 

2.10. De overtuiging van verzoekster dat de verwerende partij onzorgvuldig en kennelijk onredelijk is 

tewerk gegaan alsook het ventileren van haar ongenoegen aangaande de bestreden beslissing, kan 

deze niet aan het wankelen brengen. 

 

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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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 achttien december tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


