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 nr. 113 756 van 13 november 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

1. de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

2. 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 Jordaanse nationaliteit te zijn, op 12 november 2013 

bij faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen van 7 november 2013 houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige 

asielaanvraag, diezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis gebracht en van  de “geïmpliceerde 

weigeringsbeslissing” tot het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten van de 

gemachtigde van de staatssecretaris van dezelfde datum. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november  2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 november 2013 om 11.00 u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VANHEE, die loco advocaat P.-J. STAELENS verschijnt voor 

de verzoekende partij, van attaché P. WALRAET die verschijnt voor de eerste verwerende partij en van 

advocaat E. IMPENS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de tweede verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster kwam op 7 november 2012 toe op Belgisch grondgebied en diende op 8 november 

2012 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 6 juni 2013 een beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Na 

beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus bij arrest van 6 september 2013 (RvV 6 september 2013, nr. 109 108). 

 

1.3. Verzoekster diende op 28 oktober 2013 een tweede asielaanvraag in. 

 

1.4. Op 7 november 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing houdende weigering van in overwegingname van een asielaanvraag. Verzoekster werd 

hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden. 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige 

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de 

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij 

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging. 

In casu dient te worden opgemerkt dat u bij uw tweede asielaanvraag volhardt in en voortgaat op de 

verklaringen die u aflegde in het kader van uw eerste asielaanvraag, met name u diende uw land te 

verlaten uit vrees te worden gedood door uw familie nadat uw broer Hassan ontdekte dat u via het 

internet een relatie had met Mirza, hem foto's van uzelf had doorgestuurd én in "vuile bewoordingen" 

met hem had gesproken. U verklaarde thans (nog steeds) niet te kunnen terugkeren omdat u vernam 

dat uw broer Hassan officieel kenbaar heeft gemaakt dat hij u hoe dan ook zal doden omwille van de 

schande die u over de familie heeft gebracht. 

Dient hier vooreerst te worden opgemerkt dat de commissaris-generaal reeds in het kader van uw 

eerste asielaanvraag, duidelijk heeft geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht aan uw relaas. U 

bleek immers amper enige kennis te hebben over Mirza, de man waarmee u dagelijks urenlang via 

internet contact zou hebben gehad, tot wie u zich aangetrokken voelde en een band kreeg én met wie u 

besliste te trouwen. Bovendien kon u geenszins op een doorleefde en overtuigende manier vertellen 

over (de inhoud van) jullie dagelijkse urenlange ("gewaagde") contacten. Dat u daadwerkelijk in het 

geheim een relatie via het internet onderhield met Mirza, toonde u geenszins aan. Dat uw broer 

bijgevolg foto's en emailberichten, waarin u zich in "vuile bewoordingen" had uitgelaten, zou hebben 

aangetroffen, kon dan ook niet worden aangenomen. Aan uw bewering dat u in juli 2012 Jordanië 

diende te verlaten uit vrees door uw familie te worden gedood omwille van uw internetrelatie, kon 

vervolgens evenmin enig geloof worden gehecht. Deze bevinding werd voorts nog versterkt door de 

vaststelling dat u voor uw vlucht uit Jordanië nog een week bij een vriendin van u kon verblijven zonder 

dat uw familie u daar kwam zoeken. De commissaris-generaal toonde hier duidelijk en terecht aan dat 

uw bewering dat uw broers niet wisten waar uw vriendin woonde, geen hout snijdt. Uw 

geloofwaardigheid, minstens de ernst van uw beweerde vrees voor vervolging, werd voorts nog verder 

ondermijnd door de vaststelling dat u pas op 8 november 2012 een asielaanvraag indiende terwijl u 

reeds 3 maanden eerder - op 23 juli 2012 - in Europa aankwam. Uw laattijdige asielaanvraag deed 

verder afbreuk aan uw beweerde vrees voor vervolging. De documenten die u voorlegde ter staving van 

uw eerste asielaanvraag waren tot slot niet bij machte een ander licht te werpen op de bevindingen. 

Deze motieven werden bovendien door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. 

Volledigheidshalve kan hier nog het volgende worden aan toegevoegd. De vaststelling dat geen enkel 

geloof kan worden gehecht aan uw beweringen betreffende uw geheime relatie en de daaropvolgende 

wraak die uw familie op u zou willen nemen omwille van uw oneerbaar gedrag tijdens uw contacten met 

Mirza, wordt immers bijkomend bevestigd door de informatie afkomstig van de dienst Burgerlijke Zaken 

(BZ) van de stad Antwerpen (een kopie van deze informatie werd in bijlage aan het administratief 
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dossier toegevoegd). Vooreerst blijkt uit deze informatie dat u, samen met Mirza, reeds op 26 oktober 

2012 bij de dient BZ langsging om navraag te doen naar de mogelijkheid van een huwelijk tussen jullie 

beide. Hieruit volgt dat u, in tegenstelling tot uw verklaringen afgelegd bij uw eerste asielaanvraag, niet 

in Italië verbleef tot 7 november 2012 maar reeds in oktober in België was. Dat u desondanks toch pas 

op 8 november 2012 een asielaanvraag indiende in België doet eens te meer afbreuk aan uw 

geloofwaardigheid en uw beweerde vrees voor vervolging. Dat u bovendien bij de dienst BZ uw 

internationaal paspoort voorlegde, terwijl u bij uw asielaanvraag verklaarde dat u uw paspoort verloor - 

en dit ook staafde aan de hand van een verklaring van u afgelegd bij de Belgische politie - toont eens te 

meer aan dat u op intentionele wijze de Belgische overheid heeft misleid/poogde te misleiden en 

ondermijnd uw gehele geloofwaardigheid. Volgend op jullie verzoek om te huwen werd door de stad 

Antwerpen een onderzoek gevoerd naar de duurzaamheid en de (opr)echtheid van uw relatie met Mirza. 

Zo werden u en Mirza op 22 november 2012 uitgenodigd voor een interview bij de Districts- en 

Loketwerking, Cel Schijn- en Afgedwongen huwelijken. Uit de verklaringen van Mirza blijkt dat u na uw 

vertrek uit Jordanië op 23 juli 2012 rechtstreeks naar België kwam en direct met hem ging samenwonen. 

Verder blijkt uit de verklaringen van Mirza dat uw familie wel degelijk op de hoogte was van jullie relatie 

en contacten toen u nog in Jordanië was. Mirza verklaarde zelfs dat hij ook zelf contact had met uw 

broers, zussen en moeder. Nog volgens Mirza heeft u problemen met uw familie omdat uw familie wilde 

dat hij naar Jordanië zou komen om met u te huwen. Nog volgens zijn verklaringen afgelegd op 2 

november 2012 had u toen nog 5 à 7 keer per maand contact met uw moeder en u onderhield ook soms 

contact met uw zussen. Bovendien verklaarde Mirza dat uw broer Jamal - die volgens uw eigen 

verklaringen, afgelegd bij uw eerste asielaanvraag, overigens aan het hoofd van de familie kwam te 

staan sinds het overlijden van uw vader (zie gehoorverslag CGVS 7/1/2013 p. 3) - u de nodige 

documenten zou bezorgen die u moest voorleggen voor uw huwelijksaangifte in België. Dit alles druist 

regelrecht in tegen uw eigen verklaringen betreffende uw relatie met Mirza die pas nadien door een 

onoplettendheid van uzelf aan het licht kwam. Tijdens uw interview bij de Districts- en Loketwerking, Cel 

Schijn- en Afgedwongen huwelijken, dat eveneens plaatsvond op 22 november 2012, verklaarde u 

bovendien uitdrukkelijk dat uw familie niet weet waar u zich bevindt. U voegde er nog aan toe dat het 

een groot probleem zou zijn als ze uw verblijfplaats zouden kennen. Jullie tegenstrijdige verklaringen 

wijzen er eens te meer op dat geen geloof kan worden gehecht aan uw relaas. Op grond van de 

vastgestelde ongerijmdheden tussen jullie verklaringen, de snelle gang van zaken - u leerde Mirza eind 

april 2012 kennen via internet en u kwam in juli 2012 naar België bij hem -, het grote leeftijdsverschil 

tussen jullie beiden en de sociaal zwakke positie van Mirza, werd op 15 maart 2013 door het Parket van 

de Procureur des Konings van de stad Antwerpen een negatief advies gegeven inzake jullie aanvraag 

om te huwen, dit gezien de vele elementen die wijzen op het voornemen van een schijnhuwelijk. 

De door u, in het kader van uw tweede asielaanvraag, aangebrachte elementen volstaan dan ook 

geenszins om voorgaande appreciatie in positieve zin om te buigen en dit omwille van volgende 

redenen. 

Het aanhalen van louter bijkomende verklaringen - uw broer Hassan zou officieel kenbaar hebben 

gemaakt dat hij u zal doden - die in het verlengde liggen van uw eerder beweringen, die reeds 

ongeloofwaardig werden bevonden, doet geen enkel afbreuk aan deze vastgestelde 

ongeloofwaardigheid. 

Uw geloofwaardigheid wordt nog verder uitgehold door volgende vaststellingen. U verklaarde dat uw 

partner Mirza in april of mei 2013 via de Iraakse ambassade een volmacht heeft gegeven aan een 

Jordaanse vriend in Jordanië om te onderhandelen met uw familie zodat u niet zou gedood worden. Nog 

volgens uw verklaringen heeft uw broer Hassan reeds begin 2013 aan iedereen verteld dat hij uw broer 

Mohammed de opdracht zou geven u te vermoorden. Dat uw partner Mirza in april of mei 2013 via de 

Iraakse ambassade een volmacht zou gegeven hebben aan een Jordaanse vriend om bij uw familie te 

bemiddelen, is toch opmerkelijk. Indien u daadwerkelijk, zoals u voorhoudt, vreest voor uw familie en 

niet wil dat zij weten waar u verblijft (zie supra) én uw broer Hassan reeds sinds begin 2013 aan 

iedereen vertelde dat hij u zal doden, is het wel zeer frappant dat uw vriend een aantal maanden nadat 

uw broer Hassan zijn intenties u te doden kenbaar maakte via de Iraakse ambassade een volmacht gaf 

aan zijn vriend in Jordanië. Immers, via deze volmacht kan uw familie u in België op het spoor komen. 

Bovendien kan hierbij de vraag worden gesteld waarom de Jordaanse vriend van Mirza in het bezit 

moest zijn van een volmacht afkomstig van de Iraakse ambassade om met uw familie te onderhandelen 

en te bemiddelen. Het vermoeden ontstaat dan ook dat Mirza het volmacht van de Iraakse ambassade 

aan zijn vriend bezorgde louter en alleen met het oog op het voltrekken van jullie huwelijk voor de 

rechtbank in Rusaifa, Jordanië. Uit een vertaling van de huwelijksakte die u voorlegde, blijkt bovendien 

dat ook uzelf een volmacht bezorgde aan bepaalde personen in Jordanië dit met het oog op de officiële 
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registratie van uw huwelijk. Dat u aldus zelf op deze manier aan uw familie te kennen geeft waar u zich 

bevindt, wijst er nog maar eens op dat u geenszins de waarheid vertelt over de problemen die u zou 

kennen met uw familie en uw vrees door hen te worden gedood. De vaststelling dat u bovendien de 

volmachten bezorgde aan twee van uw broers, Ghesaan en Bassam, zodat zij als uw 

vertegenwoordiger en als uw getuige konden optreden bij de registratie van uw huwelijk voor de 

rechtbank in Rusaifa (zie vertaling huwelijksakte in de groene map) wijst er nog maar eens op dat er 

geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw beweringen betreffende uw problemen met uw familie 

omwille van uw relatie. Dat uw broers u enerzijds zouden helpen om uw huwelijk met Mirza te 

officialiseren doch u anderzijds zouden willen vermoorden omdat u hen ten schande bracht door uw 

relatie met Mirza, is volstrekt onaannemelijk. 

Voor zover u zou willen aantonen dat enkel/vooral uw broer Hassan u wil doden om de schande die u 

over de familie bracht weg te nemen, kan echter worden opgemerkt dat zulks een loutere bewering 

betreft die op geen enkele manier wordt gestaafd door enige overtuigend en tastbaar begin van bewijs. 

U zou dit nieuws enkel via uw vriendin Rana hebben vernomen die op haar beurt van uw moeder 

vernam dat u niet mag terugkeren naar Jordanië. Rekening houdende met het geheel van voorgaande 

bevindingen, is dit geenszins geloofwaardig. 

De documenten die u ter staving van uw tweede asielaanvraag voorlegde vermogen evenmin hier een 

ander licht op te werpen. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat aan stukken slechts enige 

bewijswaarde kan worden toegekend voor zover ze worden neergelegd in het kader van een 

geloofwaardig relaas. Uit wat voorafgaat is al meermaals gebleken dat zulks in casu geenszins het 

geval is. Voorts kunnen nog een aantal opmerkingen worden gemaakt bij de voorgelegde stukken. Zo 

toont uw huwelijksakte enkel aan dat uw huwelijk officieel geregistreerd werd bij de rechtbank van Al 

Rusaifa, Jordanië op 26/6/2013, en dit met medeweten van uw familie - minstens van twee van uw 

broer. Dat uw broer Hassan nog steeds van mening is dat u moet gedood worden, blijkt geenszins uit dit 

document. Ook de verklaring van de burgemeester van Al Rusaifa (vertaling zie interview DVZ d.d. 

30/10/2013), kan niet worden weerhouden als een overtuigend begin van bewijs. Zo is het opmerkelijk 

dat in dit document wordt aangehaald dat u tegen de wil van uw familie in het huwelijk trad met Mirza 

Mowaffaq dit terwijl u zelf bij uw tweede asielaanvraag aanhaalde dat uw familie wel instemde met een 

huwelijk. Zulks blijkt immers ook uit de huwelijksakte die u voorlegde. Nog blijkt uit het document dat uw 

familie beslist heeft uw bloed te vergieten indien u naar huis terugkeert. Dit strookt ook niet met uw 

verklaringen volgens dewelke Hassan degene is die u nog steeds wil doden. Dat uw verklaringen niet 

stroken met de inhoud van het document dat u ter staving voorlegt, zet de waarachtigheid van uw 

verklaringen nog maar eens verder op de helling. Voorts kunnen ook vragen worden gesteld bij het feit 

dat de burgemeester van Al Rusaifa, tevens lid van uw eigen stam, de moeite neemt deze verklaring 

voor u op papier te zetten. Nét gezien de burgemeester ook lid is van uw stam én hij zelf in zijn 

verklaring aanhaalt dat u zowel over uw familie alsook over uw stam schande bracht door uw gedrag, is 

het, uw cultuur indachtig waarbij eerherstel hoog in het vaandel wordt gedragen, des te 

onwaarschijnlijker dat nét hij u zou willen helpen en waarschuwen. Wat tot slot het medisch attest betreft 

op naam van uw broer Mohammed, dient vooreerst te worden opgemerkt dat dit attest enkel betrekking 

heeft op uw broer zijn gezondheidstoestand en geen uitstaans heeft met uw asielrelaas. Kan hier nog 

worden aan toegevoegd dat uit een vertaling van dit document blijkt dat in 2007 werd gediagnosticeerd 

dat uw broer mentale problemen heeft, hulp en behandeling nodig heeft en niet in staat is om te werken. 

Dat, zoals u beweert, uit dit document blijkt dat uw broer een psychopaat is en de opdracht kreeg van 

Hassan om u te doden, kan niet worden weerhouden. 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van 

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen. 

C. Conclusie 

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom' ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in 

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet. ” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep en de rechtspleging 

 

2.1. Blijkens de aanhef van haar verzoekschrift vraagt verzoekster de schorsing en de vernietiging “van 

de geïmpliceerde weigeringsbeslissing van de tweede verwerende partij om, ingevolge de eerste thans 

bestreden beslissing van de eerste verwerende partij d.d. 7 november 2013 geen bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen aan verzoekende partij (…)”. Verzoekster baseert zich hierbij op 

een gebonden bevoegdheid die zij ontwaart in artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

2.2. Wat de “geïmpliceerde  weigeringsbeslissing” om een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

leveren betreft, wijst de Raad erop dat verzoekster blijkens de gegevens van het administratief dossier 

reeds sedert 15 oktober 2013 van haar vrijheid werd beroofd en dus ook in het Centrum voor Illegalen te 

Brugge verbleef op het ogenblik van haar asielaanvraag op 28 oktober 2013 (bijlage 26quinquies). In 

dat geval is niet – zoals verzoekster onterecht voorhoudt – artikel 52/3, §1 van toepassing, maar wel 

artikel 52/3, §2 van de vreemdelingenwet. Luidens deze laatste bepaling moet de tweede verwerende 

partij onmiddellijk bij het indienen van de asielaanvraag een bevel om het grondgebied te verlaten 

afleveren, hetgeen blijkens het administratief dossier ook is gebeurd. Verzoekster werd op 28 oktober 

2013 in het bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). Het betoog van verzoekster mist dus elke grondslag.  

 
2.3. Voor zover verzoekster “de geïmpliceerde weigeringsbeslissing (…) om geen bevel om het 
grondgebied te verlaten af te leveren” aanvecht, is haar vordering niet ontvankelijk.  
 
2.4. Ter terechtzitting doet de verzoekende partij uitdrukkelijk afstand van haar eerste middel waardoor 
dit niet verder behandeld zal worden. 
 
2.5. Op grond van het inquisitoir karakter van zijn rechtspleging komt het de Raad toe te bepalen wie 

partij is in de zaak (cf. RvS 8 juli 2010, nr. 206 515; RvS 1 juli 2003, nr.121 147). In casu kan de in het 

verzoekschrift aangeduide tweede verwerende partij, met name de “Belgische Staat,”, niet tot verweer 

geroepen worden aangezien onderhavig beroep geen beslissing omvat die genomen werd door de 

tweede verwerende partij. Bovendien deed de verzoekster afstand van haar middel dat gericht is tegen 

de vermeende “geïmpliceerde weigeringsbeslissing”. 

 

2.6. De tweede verwerende partij wordt om die reden buiten de zaak gesteld.  

 

2.7. Het beroep wordt hieronder enkel behandeld voor zover het betrekking heeft op de eerste 

bestreden beslissing, met name de weigering van in overwegingname van de asielaanvraag, genomen 

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

3.  Over de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt 
dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van 
de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  
Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 
ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  
Uit het voorgaande volgt dat, opdat de vordering kan worden ingewilligd, de drie voornoemde 
voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 
3.2. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde 

lid van de vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). Zoals vermeld onder punt 

3.1, bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de 

uiterst dringende procedure tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling waarin de vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop 

van de rechtspleging voor de Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van 

de verwerende partij tot een strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk, en 

op het eerste gezicht onbetwistbaar, moet zijn. 
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Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

3.2.1. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster sedert 15 oktober 2013 van 

haar vrijheid werd beroofd. Het lijkt aannemelijk dat de behandeling van een eventuele gewone 

vordering tot schorsing en nietigverklaring te laat zou komen waardoor dit rechtsmiddel zijn effectiviteit 

dreigt te verliezen. De eerste verwerende partij betwist ter terechtzitting het dringend karakter van de 

vordering niet. 

 

3.2.2. Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

3.3.1. Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de 

toedracht van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot 

de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Hieruit volgt tevens dat wanneer op 

basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer duidelijk is, 

dat de verzoekende partij een schending van een bepaling van het EVRM heeft willen aanvoeren, het 

niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door haar geschonden 

geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om niet over te gaan tot een 

beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

3.3.2. Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin 

van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/ België, § 75). De 

verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat zij 

op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door 

het prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij 

aangevoerde verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, 

moet, zoals gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek van elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste 

gezicht vaststelt dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er 

minstens twijfels zijn over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde 

middel als ernstig beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort 

geding een middel niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch 

gegrond blijkt te zijn, is groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het 
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eerste geval kan het moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal 

ten hoogste voor een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

3.3.2.1. In haar tweede middel voert verzoekster onder andere de schending aan van artikel 3 van het 

EVRM. Verzoekster verwoordt haar grief als volgt: 

 

“In het kader van het asielcontentieux heeft het EHRM al in meerdere arresten (SINGH, MSS) 

gespecifieerd dat, wanneer de schending (claim) ingeroepen wordt van artikel 3 EVRM - zoals 

verzoekende partij uiteraard deed op het moment van haar asielaanvraag - er een omstandig onderzoek 

dient te gebeuren dat beantwoordt aan de vereisten van een daadwerkelijk rechtsmiddel (artikel 13 

EVRM). 

Zoals beschreven in het MSS arrest van het Hof moet een daadwerkelijk rechtsmiddel voor vermeende 

schendingen van artikel 3 EVRM aan enkele garanties voldoen: 

• beschikbaar en toegankelîjk zijn in feite en rechte; 

• zorgvuldige controle uitvoeren, onafhankelijk en rigoureus onderzoek naar de 

motieven die een vermeende schending van artikel 3 inhouden door nationale 

competente instantie; 

• automatische schorsende werking van de uitvoering van de maatregel van 

verwijdering hebben, 

Het spreekt voor zich dat de tweede verwerende partij, ingevolge artikel 52/3 

Vreemdelingenwet (sinds 1 september), bij gebreke aan elke bevoegdheid 

("competentie") ter zake geen nationale competente instantie is die hier een 

onderzoek kan naar voren. 

Een onderzoek waarbinnen niet eens een persoonlijk onderhoud en gehoor van de 

kandidaat asielzoeker plaatsvindt is daarenboven automatisch een niet zorgvuldig 

onderzoek 

Deze omstandigheid - het feit dat verzoekende partij niet eens gehoord werd door 

eerste verwerende partij — heeft tot gevolg dat de thans bestreden beslissing strijdt 

met artikelen 3 en 13 EVRM.” 

 

3.3.2.2. Verzoekster beweert dat artikel 3 van het EVRM werd geschonden doordat de eerste 

verwerende partij geen persoonlijk onderhoud met de asielzoeker heeft gehad waardoor er geen 

zorgvuldig onderzoek van zijn asielaanvraag zou hebben plaatsgevonden.  

 

3.3.2.3. Zoals de verwerende partij ter terechtzitting aangeeft, komt het middel neer op wetskritiek of 

kritiek die gericht is tegen reglementaire besluiten, waarvoor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd is. Samen met de verwerende partij wijst de Raad op artikel 34.2, c) van de richtlijn 

2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor 

de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna: de Procedurerichtlijn) toelaat om een 

voorafgaand onderzoek in het kader van navolgende asielaanvragen zelfs zonder persoonlijk gehoor af 

te handelen. Tevens dient te worden gewezen op artikel 6, §2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 

tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, dat uitdrukkelijk bepaalt dat de “commissaris-generaal in het kader van 

de behandeling van asielaanvragen op basis van artikel 57/6/2 van de wet afzien van een persoonlijk 

onderhoud met de asielzoeker wanneer hij van oordeel is dat hij een beslissing kan nemen op basis van 

een volledige bestudering van de door de asielzoeker aan de Minister of diens gemachtigde verstrekte 

elementen, zoals bepaald in artikel 51/8 van de wet”. Aangezien verzoekster niet aantoont dat het 

onderzoek van haar tweede asielaanvraag niet conform de wettelijke bepalingen dienaangaande zou 

zijn gebeurd, en evenmin aantoont dat het feit dat deze asielaanvraag werd beoordeeld op basis van de 

elementen die door de gemachtigde van de staatssecretaris werden aangeleverd tot onzorgvuldigheden 

aanleiding heeft gegeven, werd geen schending van de artikelen 3 en 13 van het EVRM aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het middel gegrond op de schending van artikel 3 van het EVRM is ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

In casu wordt door de verzoekende partij prima facie geen verdedigbare grief gestoeld op een bepaling 

van het EVRM aangevoerd in de zin van artikel 13 van het EVRM. 
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Aangezien verzoekster, zoals hieronder zal blijken, geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel heeft 

aangetoond, is er geen reden om in deze stand van het geding de overige door verzoekster in haar 

tweede middel geschonden geachte bepalingen te bespreken. 

 

3.4. Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen 

op de ernst van het nadeel dat zij ondergaat of kan ondergaan, wat concreet betekent dat zij 

aanduidingen moet geven omtrent de aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die 

anderzijds wijzen op de moeilijke herstelbaarheid van het nadeel. 

 

3.4.1. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

3.4.2.1. Verzoekster roept het volgende moeilijk te herstellen ernstig nadeel in: 

 

“Overeenkomstig artikel 39/82, §2 van de Vreemdelingenwet dient de verzoekende 

partij aan te tonen dat de . onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing haar een moeilijk te herstellen .ernstig nadeel dreigt te berokkenen. 

Verzoekende partij is dus niet gehouden on het bewijs te leveren dat zij met 

zekerheid een nadeel zal ondergaan, maar dat een risico voor zulks bestaat. 

Uit het feit dat de artikel 3 EVRM gerelateerde grieven van de verzoekende partij 

niet eens onderzocht werden door eerste verwerende partij, levert automatisch een 

schending op van de artikelen 3 en 13 EVRM 

Een gedwongen terugkeer naar Jordanië zou niet enkel een ernstig aantasting van 

de levenskwaliteit van de verzoekende partij inhouden, maar zou ook een 

schending van artikel 3 EVRM Inhouden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat personen 

worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen. 

Bovendien zou een gedwongen terugkeer ook een schending uitmaken van artikel 8 

EVRM dat een gezinsleven beschermt. Indien verzoekende partij terug zou 

gestuurd worden naar Jordanië, zou, zij gescheiden worden van haar 

levenspartner/man, de heer Mirza Mowaffaq.” 

 

3.4.2.2. Waar verzoekster beweert dat de grieven van verzoekster die gerelateerd zin aan artikel 3 van 

het EVRM niet zouden zijn onderzocht door de commissaris-generaal waardoor er tevens een 

schending zou bestaan van artikel 13 van het EVRM, kan zij niet worden bijgetreden. Artikel 3 van het 

EVRM stemt immers inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet. In de eerste 

bestreden beslissing werd nagegaan of de door verzoekster in het kader van haar tweede asielaanvraag 

aangebrachte elementen de kans aanzienlijk groter maakten dat zij in aanmerking komt voor de 

toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 
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Bijgevolg werd getoetst of er in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige schade bestaande 

uit wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ 17 

februari 2009, C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, http://curia.europa.eu). Verzoeksters 

betoog mist feitelijke grondslag. 

 

3.4.2.3. Het ingeroepen risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel moet voortvloeien uit de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zelf. Er moet bijgevolg een causaal verband bestaan 

tussen de bestreden beslissing en het aangevoerde risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

De schorsing moet bovendien kunnen verhelpen aan dat nadeel of de realisatie ervan kunnen 

verhinderen (RvS 3 november 1997, nr. 69 332).  

 

3.4.2.4. Het nadeel dat gestoeld is op een schending van artikel 3 van het EVRM en dat verzoekster 

puurt uit een gedwongen terugkeer naar Jordanië, heeft geen uitstaans met de beslissing van weigering 

van in overwegingname van haar asielaanvraag aangezien dit geen gedwongen terugleiding van 

verzoekster impliceert. Ten overvloede merkt de Raad op dat verzoekster geenszins concretiseert 

waaruit de onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing zou bestaan die zij riskeert bij een 

gedwongen terugkeer naar Jordanië. 

 

3.4.2.5. Ook waar verzoekster haar moeilijk te herstellen ernstig nadeel verbindt aan haar gezinsleven 

met haar levenspartner M. M., merkt de Raad op dat de eerste bestreden beslissing, waarbij de 

commissaris-generaal weigert om de tweede asielaanvraag van verzoekster in overweging te nemen, 

geen enkele invloed heeft op haar gezinsleven. Het nadeel dat verzoekster koppelt aan artikel 8 van het 

EVRM en dat erin bestaat dat zij gescheiden wordt van haar levenspartner M. M. vloeit voort uit de 

eerdere beslissingen tot het vasthouden in een welbepaalde plaats (bijlage 39bis) en het bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) van 28 oktober 2013, die, voor zover de 

Raad over de vereiste rechtsmacht beschikt om hierover uitspraak te doen, thans niet het voorwerp 

uitmaken van onderhavige vordering tot schorsing. 

  

Verzoekster heeft geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 

 

3.4.3. Dienvolgens is niet voldaan aan de derde van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV.  

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen. 

 

4. De kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

http://curia.europa.eu/
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Artikel 1 
 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien november tweeduizenddertien  door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. JACOBS Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. JACOBS F. TAMBORIJN 

 


