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 nr. 250 074 van 26 februari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46 / 1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 10 mei 2020 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 7 april 2020 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 10 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 december 

2020, datum waarop de huidige zaak op tegensprekelijke wijze wordt uitgesteld naar de terechtzitting 

van 4 januari 2021.  

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 april 2020 neemt de gemachtigde van de toenmalig bevoegde minister ten aanzien van de 

verzoeker een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater). 

 

Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij houdt in dat niet België, maar Frankrijk bevoegd wordt 

bevonden voor de behandeling van het op 16 januari 2020 in België ingediende verzoek om 
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internationale bescherming en beveelt de verzoeker zich binnen de tien dagen aan te bieden bij de 

Franse autoriteiten.  

 

Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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 : D. 

voornaam : S.  

geboortedatum : (…) 1995  

geboorteplaats : E.  

nationaliteit : Nigeria  

 

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 Frankrijk (2) 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 18(1)b van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 

nr. 604/2013 van 26 juni 2013. 

 

De heer D. S., verder de betrokkene, staatsburger van Nigeria, bood zich op 14.01.2020 bij onze 

diensten aan waarbij hij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale bescherming in te dienen. Op 

16.01.2020 diende hij een verzoek voor internationale bescherming in. De betrokkene verklaarde niet 

over identiteitsdocumenten te beschikken. 

 

Dactyloscopisch onderzoek in het kader van dit verzoek leidde tot treffers in het kader van Eurodac 

vastgesteld ten gevolge van de vergelijking van de vingerafdrukken van de verzoeker met de krachtens 

artikel 9 van Verordening 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. De treffers tonen aan dat de 

betrokkene op 15.03.2019 internationale bescherming vroeg in Frankrijk. De treffers tonen ook aan dat 

de betrokkene ook internationale bescherming vroeg in Nederland op 12.08.2019 en in Italië op 

18.II.2016. 

 

De betrokkene werd gehoord op 13.02.2020 en verklaarde ongehuwd te zijn. Hij stelde verder geen in 

België of in een andere lidstaat verblijvende familieleden te hebben. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij in 2016 met de auto is vertrokken vanuit Nigeria en naar Libië is 

gegaan, waar hij zeven maanden heeft verbleven. Hij verklaarde dat hij vervolgens Libië heeft verlaten 

en met een boot is overgestoken naar Italië, langs waar hij op 06.09.2016 het grondgebied van de 

lidstaten heeft betreden. De betrokkene stelde dat hij in Italië tweemaal een verzoek voor internationale 

bescherming heeft ingediend, waarop een telkens een negatieve beslissing volgde van de bevoegde 

Italiaanse instanties. De betrokkene gaf aan dat hij in Italië eerst verbleef in een opvangcentrum in 

Pesaro en nadien op straat. Hij stelde dat hij Italië verliet in januari 2019 en naar Frankrijk is 

doorgereisd. De betrokkene verklaarde dat hij in Frankrijk eveneens een verzoek voor internationale 

bescherming heeft ingediend. Hij stelde dat de Franse autoriteiten aangaven dat Italië de 

verantwoordelijke lidstaat is betreffende zijn asielaanvraag en dat hij terug moest keren naar Italië. De 

betrokkene gaf aan dat hij hierop echter naar Nederland is verder gereisd, in plaats van terug te keren 

naar Italië. Hij beaamde dat hij in Nederland een verzoek voor internationale bescherming heeft 

ingediend en dat ook de Nederlandse bevoegde instanties beslisten dat de betrokkene diende terug te 

keren naar Italië. Hij verklaarde dat hij op 13.01.2020 vanuit Nederland naar België is gegaan. 

 

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

andere lidstaten werd afgewezen en omdat hij in Europa wil blijven. Hij gaf ook aan dat hij van derden 

had gehoord dat  België een goed land is, waar hij graag wil werken en een rustig leven wil leven. Hij 

uitte verzet tegen een overdracht aan Frankrijk omdat ze hem terug wilden sturen naar Italië en omdat 

ze hem naar eigen slecht hebben behandeld. 
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Op 24.02.2020 werden de Franse, Nederlandse en Italiaanse instanties verzocht de betrokkene terug te 

nemen. Op 02.03.2020 weigerden de Nederlandse instanties, waarbij ze verwezen naar een akkoord 

dat zij van Italië ontvingen op 27.09.2019. Het verzoek werd niet binnen de door in artikel 25(1) van 

Verordening 604/2013 gestelde termijn beantwoord door de Franse en Italiaanse instanties. Hieromtrent 

merken we op dat Verordening 604/2013 uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet van een impliciet akkoord 

en de verantwoordelijke lidstaat in dat geval tot dezelfde verplichtingen is gehouden als in geval van een 

expliciet akkoord. Op 27.03.2020 lieten de Franse instanties alsnog weten dat zij het verzoek 

aanvaarden, conform artikel 18(1)b van Verordening 604/2013. Na een bijkomende vraag vanwege 

onze diensten lieten de Franse instanties op 06.04.2020 weten dat de overdracht van de betrokkene 

dient te gebeuren via de luchthaven van Marseille-Provence. 

 

Verordening 604/2013 is een onderdeel van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat is 

uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, 

de grondrechten eerbiedigen waaronder 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. Er moet dan ook 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 deze 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 tot internationale bescherming. Dit betekent 

dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de 

enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven op zich geen grond zijn voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ-EU) oordeelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 

in de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 dat niet worden uitgesloten dat de werking van het 

asielstelsel in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat 

verzoekers, 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 (EUHandvest). Volgens het Hof volgt 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 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 de onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers 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 het 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 Frankrijk een reëel risico lopen op blootstelling 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). 

 

Betreffende de verklaring van de betrokkene, dat hij vreest dat bij een terugkeer naar Frankrijk hij zal 

worden terug gestuurd naar Italië, willen we er op wijzen dat de Franse autoriteiten ons verzoek op 

27.03.202019 aanvaarden om betrokkene over te nemen op basis van artikel 18(1)b van Verordening 

604/2013 en om zijn verzoek voor internationale bescherming te behandelen. Artikel 18(1)b van 
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Verordening 604/2013 stelt dat  : “De verantwoordelijke lidstaat is verplicht b) een verzoeker wiens 

verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft ingediend of die zich zonder 

verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 24, 25 en 29 bepaalde 

voorwaarden terug te nemen”. Hieromtrent verwijzen we ook naar artikel 18(2), §1 van Verordening 

604/2013 : “In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden behandelt de verantwoordelijke 

lidstaat het verzoek om internationale bescherming of rondt hij de behandeling van het verzoek af”. Dit 

betekent dat de betrokkene in Frankrijk een verzoek voor internationale bescherming indiende en dat dit 

verzoek nog hangende is. De Spaanse instanties zullen na overdracht het onderzoek van zijn verzoek 

kunnen hervatten. Ze zullen dit verzoek tot internationale bescherming afronden en de betrokkene niet 

verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen 

onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. De betrokkene zal gemachtigd zijn te 

verblijven in Frankrijk in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de 

wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. 

 

Frankrijk 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 

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

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Frankrijk 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 Franse 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. Verder kent 

Frankrijk onafhankelijke beroepsinstanties voor afgewezen verzoeken en beslissingen inzake detentie 

en verwijdering. 

 

In het recent geactualiseerd rapport van het onder meer mede door de “European Council on Refugees 

and  Exiles“ (ECRE) gecoördineerde project “Asylum Information Database“ (Laurent Delbos en  Claire 

Tripier,“Asylum Information Database - Country Report : France – 2019 Update”, laatste update op 

01.04.2020, hierna AIDArapport genoemd, https://www.asylumineurope.org/reports/country/france, een 

kopie van dit rapport wordt toegevoegd aan het administratief dossier) wordt gesteld dat de verzoeken 

van personen, die in het kader van de “Dublin-verordening” aan Frankrijk worden overgedragen, op 

gelijke wijze worden behandeld als in Frankrijk ingediende verzoeken (“Concerning access to the 

asylum procedure upon return to France under the Dublin Regulation, these applications are treated in 

the same way as any other asylum applications”, pagina 52).  

 

Het rapport omschrijft de situatie van aan Frankrijk overgedragen personen als ingewikkeld wat opvang 

en bijstand betreft. Het kaart aan dat aan Frankrijk overgedragen personen van de luchthaven van Parijs 

zelf en met eigen middelen naar de voor hun verzoek verantwoordelijke prefectuur moeten en daarbij 

soms problemen ervaren om opvang te verkrijgen (pagina 52). Hieromtrent wensen we op te merken dat 

de Franse instanties verzoeken de betrokkene over te dragen de luchthaven van Marseille-Provence, de 

hoofdplaats van de prefectuur van “des Bouches du Rhône”, waar hij zich blijkens het akkoord dd. 

27.03.2020 dient aan te bieden. De afstand tussen de luchthaven en de verantwoordelijke prefectuur 

(ligt binnen een straal van dertig kilometer, wat doet besluiten dat deze verplaatsing dan ook niet zwaar 

en onoverkomelijk zal zijn.) 

 

De verschillende Franse opvangstructuren voor verzoekers van internationale bescherming, waaronder 

de reguliere opvangcentra (CADA), de bijkomende noodopvangstructuren (“hébergement d’urgence 

dédié aux demandeurs d’asile”/HUDA, CAO, AT-SA) en de centra voor opvang en onderzoek van de 

administratieve situatie (“centres d’accueil et d’examen de situation administrative, CAES) kennen 

heden een totale capaciteit van 98.564 plaatsen (pagina 87). In de loop van 2019 hebben de bevoegde 

diensten 1000 bijkomende plaatsen in het CADAsysteem en 2500 in noodopvangstructuren gecreëerd. 

De auteurs bestempelen de huidige capaciteit in de reguliere CADA-structuur als ontoereikend, maar 

geven tevens mee dat er geen sprake is van overbevolking (“Living conditions in regular reception 

centres for asylum seekers are deemed adequate, and there are no reports of overcrowding in reception 

centres”, pagina 92). In het rapport wordt opgemerkt dat vele opvangcentra gericht zijn op de 

huisvesting van gezinnen en koppels, wat het moeilijk zou maken voor alleenstaande mannen en 

vrouwen om toegang te verkrijgen tot de opvangstructuren (“In practice, it remains the case that many 

reception centres have been organised to receive families or couples, thereby making it difficult for 

single men or women, to be accommodated”, pagina 89). Hieromtrent wensen we vooreerst op te 

merken dat het rapport erkent dat de Franse instanties doortastende maatregelen nemen om te 
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vermijden dat verzoekers zonder opvang blijven, maar dat lacunes blijven bestaan (“The implementation 

of the national reception scheme intends to avoid as much as possible cases where asylum seekers are 

homeless or have to resort to emergency accommodation in the long run, yet gaps in capacity persist”, 

pagina 89). Gelet op het voorgaande benadrukken we dat derhalve niet kan worden besloten dat de 

Franse instanties algeheel in gebreke blijven in het opvang bieden aan verzoekers van internationale 

bescherming en de door het rapport aangehaalde feiten niet kunnen worden beschouwd als 

systematische tekortkomingen in de zin van artikel 3(2) van Verordening 604/2013. 

 

Betreffende de verklaring van de betrokkene dat hij zich slecht behandeld voelde in Frankrijk, wensen 

we er op te wijzen dat de betrokkene geen enkel begin van bewijs aanbracht om deze bewering te 

staven. De betrokkene maakte tijdens zijn verhoor verder geen gewag van ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens zijn verblijf in Frankrijk die door hem als een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of 

die volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het 

EU-Handvest.  

 

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

bescherming in Frankrijk bij wet wordt gewaarborgd (pagina 96). De auteurs maken melding van 

factoren die een vlotte en adequate toegang tot gezondheidszorg kunnen belemmeren en die niet 

specifiek betrekking hebben op verzoekers voor internationale bescherming (“Finally, some of the 

problems with regard to medical care are not specific to asylum seekers”, pagina 96). Gelet op het 

voorgaande kan niet worden besloten dat de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers voor 

internationale bescherming dermate problematisch is dat een overdracht aan Frankrijk een risico 

inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. 

 

Het wijzen op het feit dat in Frankrijk, net zoals in andere lidstaten, problemen kunnen voorkomen 

betreffende de behandeling van verzoeken voor  internationale bescherming en de opvang en 

begeleiding van verzoekers leidt niet tot de conclusie dat de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming in Frankrijk in zijn geheel gekenmerkt wordt door systeemfouten zoals 

begrepen in artikel 3(2) van Verordening 604/2013 en dat personen die in het kader van Verordening 

604/2013 aan Frankrijk worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden 

gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM 

of artikel 4 van het EU-Handvest.   

 

De betrokkene haalde aan dat hij verzet uitte tegen een overdracht aan Italië en Nederland. We wensen 

er hieromtrent op te wijzen dat de Franse autoriteiten ons verzoek op 27.03.202019 aanvaarden om 

betrokkene over te nemen op basis van artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 en dat een overdracht 

aan Italië of Nederland bijgevolg niet aan de orde is.  

 

De betrokkene stelde tijdens zijn gehoor dd. 13.02.2020 zich niet goed te voelen en haalde aan dat hij 

last had van hoofdpijn en een hoest. Hij verklaarde dat hij hiervoor medicijnen had gekregen van een 

dokter, maar gaf ook aan dat hij deze medicijnen niet wil.  

We merken op dat de betrokkene tot heden in het kader van zijn verzoek voor internationale 

bescherming geen attesten of andere objectieve elementen aanbracht die aanleiding geven te besluiten 

dat redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Frankrijk verhinderen of dat redenen van 

gezondheid bij overdracht een risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die een schending 

zouden 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. 

 

De betrokkene maakte niet aannemelijk dat hij op materieel, fysiek of psychologisch vlak dermate 

specifieke noden heeft dat er sprake is van een situatie van kwetsbaarheid zoals vermeld in artikel 21 

van de Opvangrichtlijn en die noopt tot bijkomende concrete en individuele waarborgen betreffende de 

omstandigheden waarin de betrokkene in Frankrijk zal worden opgevangen.  

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 
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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 Frankrijk niet 

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

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

verkrijgen. 

 

Indien de betrokkene door de huidige gezondheidsomstandigheden niet binnen de opgelegde termijn 

gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, dient hij/zij om een verlenging van 

deze termijn te verzoeken zodat de overdracht van de betrokkene op een later moment georganiseerd 

kan worden wanneer de gezondheidsomstandigheden dit toelaten. 

 

De Franse autoriteiten worden tenminste 7 werkdagen vooraf in kennis 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 Frankrijk 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.    

 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat er geen grond is voor de behandeling van het verzoek tot 

internationale bescherming door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) van 

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

verzoek tot internationale bescherming, die aan de Franse 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 18(1)b van Verordening 604/2013. 

 

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

binnenkomstdocumenten. 

 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), 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 Franse instanties (4). 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker wordt het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat de ontvankelijkheid van het 

beroep een zaak is die de openbare orde raakt en die hij desnoods ambtshalve dient te onderzoeken.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, 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) kunnen de beroepen, bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet, voor de Raad 

worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voormeld artikel 39/56 in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.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, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037).  

Een verzoeker beschikt over dit rechtens vereiste belang bij de gevraagde nietigverklaring indien twee 

voorwaarden vervuld zijn: hij dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, 
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rechtstreeks, zeker en actueel nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen vernietiging van die 

rechtshandeling moet hem tevens een direct, persoonlijk, wettig, zeker en actueel voordeel verschaffen.  

 

Wanneer er twijfel rijst omtrent het belang, komt het de verzoeker toe aan de Raad alle nuttige 

gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden 

van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft (cf. RvS 7 januari 2015, nr. 229.752). 

 

De Raad wijst erop dat in de beschikking van 10 november 2020 aan de beide partijen, met toepassing 

van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet, de volgende vraag werd gesteld: “Bovendien vraagt de 

Raad aan beide partijen om met toepassing van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet, alle inlichtingen 

en bescheiden over te maken aan de Raad met betrekking tot de actuele situatie van de verzoekende 

partij, die mogelijks een gevolg kunnen hebben voor de behandeling van het huidig beroep, meer 

bepaald of de verzoekende partij zich nog op het Belgische grondgebied bevindt en of zij ondertussen 

desgevallend het voorwerp heeft uitgemaakt van een statuutwijziging”.  

 

De verzoeker heeft op deze vraag niet schriftelijk gereageerd en heeft de duidelijke vragen of hij zich 

nog in België bevindt en of hij ondertussen desgevallend het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

statuutwijziging zodoende onbeantwoord gelaten.  

 

De verweerder heeft echter wel een aantal stukken overgemaakt in antwoord op de voormelde 

beschikking. Uit deze stukken blijkt dat de verzoeker, na de kennisname van de bestreden beslissing, 

op 30 juni 2020 het opvangcentrum te Florennes heeft verlaten zonder adres na te laten en dat de 

overdrachtstermijn dientengevolge werd verlengd tot achttien maanden. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt tevens dat de verzoeker op 4 mei 2020 heeft 

verklaard dat hij vrijwillig zijn medewerking zal verlenen aan de overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat, dit is Frankrijk.  

 

Uit de gegevens waarover de Raad beschikt, en die ter terechtzitting van 8 december 2020 ambtshalve 

in het debat werden gebracht, blijkt voorts dat de verzoeker op 8 september 2020 van ambtswege werd 

afgevoerd uit de registers. 

 

Artikel 39, §7, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) luidt 

als volgt:  

 

“De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de verblijfstitel al 

meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens 

bewijs van het tegendeel.”  

 

Ter terechtzitting van 8 december 2020 werd het bovenstaande in het debat gebracht en werd 

opgemerkt dat overeenkomstig artikel 39, §7, het Vreemdelingenbesluit het vermoeden bestaat dat de 

verzoeker het land verlaten heeft tenzij hiervan een tegenbewijs kan worden geleverd.  

 

Ten einde het actueel karkater van het procesbelang te kunnen beoordelen, dient de Raad een 

antwoord te verkrijgen op de vragen of de verzoeker zich momenteel nog op het grondgebied van het 

Rijk bevindt, of de verzoeker, gelet op de verklaring van vrijwillige terugkeer, al dan niet effectief vrijwillig 

naar Frankrijk is gegaan en zo ja, hoever het staat met de asielprocedure aldaar en of de verzoeker in 

Frankrijk reeds een beschermingsstatus heeft bekomen, en of de verzoeker de Schengenzone heeft 

verlaten. Dienvolgens werd de zaak op tegensprekelijke wijze uitgesteld naar de terechtzitting van 4 

januari 2021. 

 

Ter terechtzitting van 4 januari 2021 geeft de advocaat van de verzoeker aan dat de verzoeker 

onbereikbaar is en dat er ook geen verdere informatie kan worden gegeven met betrekking tot diens 

actuele verblijfssituatie. De advocaat van de verzoeker stelt zich, wat het actueel belang bij het beroep 

betreft, te gedragen naar de wijsheid van de Raad.  

 

Het vermoeden van artikel 39, §7, van het Vreemdelingenbesluit wordt zodoende op geen enkele wijze 

ontkracht. Er moet dan ook, gelet op de afvoering van ambtswege en in toepassing van artikel 39, §7, 

van het Vreemdelingenbesluit, worden aangenomen dat de verzoeker het land heeft verlaten. Dit 

vermoeden wordt bijkomend versterkt door de op 4 mei 2020 afgelegde verklaring van vrijwillig vertrek.  
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Het staat in de huidige stand van het geding dan ook geenszins vast dat de verzoeker thans nog een 

verblijf in België en/of de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming in België 

nastreeft. Mogelijks heeft de verzoeker in Frankrijk reeds een beschermingsstatus bekomen, in welk 

geval de vernietiging van de bestreden akte geen enkel nut meer zou hebben.  

 

De Raad beklemtoont nogmaals dat het procesbelang waarvan de verzoeker blijk moet geven, zoals 

voorzien in artikel 39/56 van de Vreemdelingenwet, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen 

van het annulatieberoep en dit belang moet worden behouden tot aan de uitspraak. Een verzoeker die 

het belang bij het door hem ingestelde annulatieberoep bij de Raad wil bewaren, moet bovendien een 

voortdurende en ononderbroken belangstelling voor het proces tonen. Zijn houding mag het behoorlijk 

verloop van het proces, waartoe ook hijzelf als procespartij moet bijdragen, niet verstoren. Om die 

redenen is een verzoeker verplicht medewerking aan de rechter te verlenen wanneer hij daartoe wordt 

verzocht (cf. RvS 20 juni 2013, nr. 223.991; RvS 12 juli 2007, nr. 173.409; RvS 19 februari 2004, nr. 

128.302).  

 

Gelet op het verzuim van de verzoeker om te antwoorden op de duidelijke vragen die zowel bij 

beschikking van 10 november 2020 als ter terechtzittingen van 8 december 2020 en 4 januari 2021 

werden gesteld, en door onder meer geen concrete duidelijkheid te scheppen omtrent zijn actuele 

verblijfplaats en -statuut, en gelet op het feit dat de advocaat van de verzoeker, bij wie woonplaatskeuze 

werd gedaan, geen enkele actuele informatie meer heeft over de verzoeker en waaruit dus blijkt dat de 

verzoeker zijn advocaat ook niet meer heeft gecontacteerd, dient te worden vastgesteld dat de 

verzoeker geen blijk heeft gegeven van een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor en 

belang bij het door hem ingediende beroep (cf. RvS 12 juli 2007, nr. 173.409; RvS 19 februari 2004, nr. 

128.302). De verzoeker moet de gevolgen van zijn gebrek aan medewerking met de rechter dragen en 

het vertoonde gebrek aan belangstelling voor het beroep kan niet worden goedgemaakt louter door het 

feit dat een advocaat ter terechtzitting verschijnt (cf. RvS 11 mei 2009, nr. 193.182).  

 

Ter terechtzitting wordt op geen enkele wijze aangegeven wat het actueel belang zou zijn bij de 

eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing. De Raad benadrukt dat het de verzoeker 

toekomt, wanneer zijn belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, daarover een 

standpunt in te nemen en het actuele karakter van zijn belang aan te tonen (cf. RvS 18 december 2012, 

nr. 221.810). In casu worden echter geen nuttige gegevens ter beoordeling aangevoerd die kunnen 

aantonen dat de verzoeker in de concrete omstandigheden van de zaak nog een actueel belang heeft 

bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing (cf. RvS 7 januari 2015, nr. 229.752).  

 

Dit volstaat reeds om het beroep te verwerpen (cf. RvS 30 juni 2004, nr. 133.373).  

 

De Raad wijst er ten overvloede op dat het rechtens vereiste belang een subjectieve en een objectieve 

component bevat. De subjectieve component van het belang komt erop neer dat de verzoeker zich door 

de overheidshandeling benadeeld dient te voelen en wel zodanig dat hij er een beroep tegen wil 

instellen en dit beroep ook wil voortzetten. De subjectieve component van het belang is uiteraard een 

zaak van de verzoeker zelf, zodat hij de beoordeling van deze component van het belang niet aan de 

Raad kan overlaten door zich ter terechtzitting te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

Het beroep is derhalve niet-ontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste actueel belang. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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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 zesentwintig februari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


