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 nr. 120 261 van 7 maart 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libische nationaliteit te zijn, op 5 maart 2014 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van 25 februari 2014 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. 

 

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 5 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Matthieu LECOMPTE die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat Stefaan MATROYE, die loco Edda MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Libische nationaliteit te zijn,  dient op 5 augustus 2013 een asielaanvraag 

in. 

Op 1 oktober 2013 werd een verzoek tot overname gericht aan de Maltese autoriteiten omdat hij 

voordien in Malta heeft verbleven in het bezit van een Maltees visum. 

 

De Maltese autoriteiten stemmen op 25 oktober 2013 in met de overdracht. 
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Op 25 februari 2014, met kennisgeving diezelfde dag, neemt de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) 

de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de thans 

bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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

mevrouw
(1)

, die verklaart te heten
(1)

: 

 

naam : KH M. 

voornaam : A. 

geboortedatum : 22.01.1988 

geboorteplaats : Agdabia 

nationaliteit : Libië 

die een asielaanvraag heeft ingediend,  het verblijf in het Rijk geweigerd. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Malta 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 9(2) van de 

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

De betrokkene vroeg op 05.08.213 asiel in België. Hij legde bij zijn aanmelding een paspoort van Libië 

met nummer 588448, geldig van 02.11.2011 tot 01.11.2015, voor. Het paspoort is voorzien van een 

door de Maltese consulaire diensten op 23.07.2013 te Benghazi (Libië) afgegeven visum met nummer 

000166014 geldig voor een verblijf van negentig dagen tussen 24.07.2013 en 05.11.2013. Een 

immigratiestempel op pagina 11 van het paspoort getuigt van de binnenkomst van het grondgebied van 

de Lidstaten via Malta op 01.082013.  

De betrokkene werd gehoord op 07.08.2013 en bevestigde dat hij op 01.08.2013 van Benghazi (Libië) 

naar Malta reisde met het bovenvermelde paspoort en visum. De volgende dag vervolgde de 

betrokkene vanuit Malta zijn reis naar België. De betrokkene voegde toe dat niet hijzelf, maar een 

tussenpersoon zorgde voor het ticket en het visum. 

Op 01.10.2013 werd een verzoek voor overname gericht aan de Maltese instanties, die op 25.10.2013 

instemden met ons verzoek.  

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

asiel te vragen in België en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling 

redenen heeft, die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat zouden 

rechtvaardigen. De betrokkene antwoordde dat België de keuze was van de persoon, die niet alleen 

voor zijn visum had gezorgd maar ook voor een vliegtuigticket met bestemming België. De betrokkene 

verklaarde aanvankelijk dat hij problemen kent in Libië en dat het voor hem niet uitmaakt in welk land hij 

bescherming verkrijgt. Meteen na het verhoor uittede betrokkene verzet tegen een behandeling van zijn 

asielaanvraag door de Maltese instanties omdat hij vreest dat de Maltese instanties hem zullen 

verwijderen naar Libië.  

Middels een schrijven van zijn raadsman d.d. 28.10.2013 verzoekt de betrokkene de Belgische 

instanties zijn asielaanvraag te behandelen.  De betrokkene stelt dat we de betrokkene niet de 

mogelijkheid boden om argumenten aan te halen om aan te tonen of te vragen dat België bevoegd zou 

zijn voor de behandeling van zijn asielaanvraag.   De betrokkene oppert dat hij Libië diende te verlaten 

vanwege vervolging en vrees voor zijn leven. Gezien op dat ogenblik de enige consulaire post de 

Maltese was had de betrokkene naar eigen zeggen geen andere keuze dan via een tussenpersoon een 

door de Maltese consulaire diensten verstrekt visum te "kopen". De betrokkene stelt verder dat Malta 

asielzoekers de mogelijkheid ontneemt effectief een aanvraag voor bescherming in te dienen en verwijst 

hieromtrent naar een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 10.07.2013. 

Verder zouden er volgens de betrokkene nauwe banden bestaan tussen de Libische en Maltese 

instanties waardoor het voor hem (in Malta) niet mogelijk zou zijn zijn rechten te laten gelden. 

Betreffende de bewering van de bertrokkene dat hem niet de mogelijkheid werd geboden om 

argumenten aan te halen om aan te tonen of te vragen dat België bevoegd zou zijn voor de behandeling 

van zijn asielaanvraag benadrukken we dat tijdens het verhoor d.d. 07.08.2013 werd gevraagd of hij met 

betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling redenen heeft, die volgens hem verzet 

tegen een overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat zouden rechtvaardigen. 

We wijzen er op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 
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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 343/2003 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te 

bepalen welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert 

dat de vrije keuze van de asielzoeker werd uitgesloten. 

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 asielzoekers, 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 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 asielzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke Lidstaat onder de 

bepalingen van Verordening 343/2003 indien zijn niet onkundig kunnen zijn van het feit dat 

fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming 

en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die Lidstaat aannemelijk maken dat de 

asielzoeker 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 erop dat het aan de 

betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij 

door een overdracht aan Malta 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.  

De voorbije jaren werd in verscheidene bronnen (rapporten, mededelingen, standpunten…) gewezen op 

problematische aspecten van de procedures inzake asiel en internationale bescherming en de onthaal- 

en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Malta. We verwijzen ondermeer naar rapporten van Pro 

Asyl ("Malta : out of time. Zur Situationen von Flüchtlingen auf Malta", München, 2011), Schweizerische 

Flüchtlingshilfe ("Malta : Aufnahmebedingungen für Personen aus dem Asylbereich", Bern, november 

2011) en van Thomas Hammarberg, mensenrechtencommissaris bij de Raad van Europa ("Report by 

Thomas Hammarberg, commissioner for Human Rights of the Council of Europe. Following his visit to 

Malta from 23 to 25 March 2011) en meer recent naar rapporten van AIDA ("Asylum Information 

Database. National Country Report - Malta", maart 2013), het UNHCR ("UNHCR's position on the 

detention of asylum seekers in Malta", 18.09.2013), de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties 

("National Report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council 

resolution 16/21 - Malta",  Genève, 23.07.2013) en de Europese Commissie tegen Racisme en 

Onverdraagzaamheid ("ECRI Report on Malta - fourth monitoring cycle", 15.10.2013). We hebben ook 

kennis van de recente jurisprudentie van het EHRM betreffende Malta en Verordening 343/2003, te 

weten de uitspraken in de zaken nr. 42337/12 en 55352/12 van 23.07.2013. 

Zoals reeds vermeld reisde de betrokkene op 01.08.2013 het grondgebied van de Lidstaten binnen via 

Malta en met een door de Maltese consulaire diensten verstrekt visum. De betrokkene stelde verder dat 

hij in Malta geen asielaanvraag zal kunnen indienen en uitte een vrees voor verwijdering naar Libië 

vanuit Malta. 

Betreffende de bewering van de betrokkene dat hij in Malta geen asielaanvraag zal kunnen indienen 

moet worden benadrukt dat hij geen element aanbrengt dat toelaat de gegrondheid van deze bewering 

te beoordelen. Uit bovenvermelde rapporten blijkt niet dat het indienen van een verzoek tot bescherming 

niet kan worden gegarandeerd. De VN-Mensenrechtenraad stelde in het bovenvermelde rapport dat het 

feit dat de overgrote meerderheid van irregulier in Malta binnengekomen immigranten asiel vraagt 

aantoont dat de toegang tot de asielprocedure effectief is (pagina 12). Ook het AIDA-rapport maakt 

geen melding van hinderpalen inzake de toegang tot de procedures voor bescherming. 

Betreffende de door de betrokkene geuite vrees voor verwijdering naar Libië en de volgens hem goede 

banden tussen de Libische en de Maltese instanties benadrukken we dat er moet van worden uitgegaan 

dat Malta, ondertekenaar van de Conventie van Genève van 1951 en partij bij het  EVRM, het beginsel 

van non-refoulement nakomt. We merken op dat het bovenvermelde rapport van AIDA noch dat van het 

UNHCR melding maken van schendingen van het beginsel van non-refoulement.  Het UNHCR verwijst 

in het bovenvermelde rapport naar artikel 14 van de Maltese "Refugees Act" (Chapter 420) dat het 

beginsel van non-refoulement bevestigt. Ook in het rapport van de VN-Mensenrechtenraad wordt 

uitdrukkelijk gesteld dat uit de praktijk blijkt dat Malta het beginsel van non-refoulement respecteert 

(pagina 12). 
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Asielzoekers hebben recht op opvang en materiële ondersteuning tijdens de behandeling van hun 

verzoek (AIDA-rapport, pagina 32). In het verleden kon het gebeuren dat geen materiële steun werd 

geboden aan asielzoekers, die Malta op regelmatige wijze waren binnengereisd. Het AIDA-rapport stelt 

echter duidelijk dat het “Agency for the Welfare of Asylum-seekers” (AWAS) deze politiek vanaf eind 

2012 bijstuurde en ook deze categorie asielzoekers heden materiële bijstand biedt (AIDA-rapport, 

pagina 32). 

We merken op dat uit de rapporten van AIDA en UNHCR blijkt dat asielzoekers niet systematisch 

worden gedetineerd en detentie voornamelijk plaatsvindt indien een vreemdeling Malta op 

onregelmatige wijze binnenkwam, reeds het voorwerp was van een uitwijzingsbevel of uit een 

detentiecentrum ontsnapte. Gezien de betrokkene Malta op reguliere wijze binnenkwam en niet het 

voorwerp was van een uitwijzingsbevel is het niet aannemelijk dat hij na overdracht aan Malta in 

detentie zal worden geplaatst. Gezien de uitspraken van het EHRM in de zaken nr. 42337/12 en 

55352/12 van 23.07.2013 betrekking hebben op vreemdelingen, die Malta op onregelmatige wijze 

binnenkwamen, zijn we van oordeel dat deze uitspraken niet van toepassing zijn op de betrokkene. 

We zijn van oordeel dat op grond van bovenvermelde vaststellingen en argumenten en op grond van 

een analyse van de bovenvermelde en uit 2013 daterende rapporten van AIDA, UNHCR, VN-

Mensenrechtenraad en ECRI niet kan worden besloten dat de procedures inzake asiel en internationale 

bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Malta dermate structurele 

tekortkomingen vertonen dat asielzoekers die in het kader van Verordening 343/2003 aan Malta 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 en 

dat derhalve ten opzichte van Malta niet kan worden uitgegaan van het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel. Kopies van de vermelde rapporten worden bijgevoegd aan het administratief 

dossier van de betrokkene. 

Dat Malta door de politieke gebeurtenissen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een uitzonderlijke 

toestroom van immigranten kende en tot op heden nog kent impliceert op zich geenszins dat de 

betrokkene zal worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling en/of dat zijn 

asielaanvraag niet met de nodige aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. De betrokkene brengt 

geen enkel element aan waaruit dient te worden besloten dat Malta momenteel de asielaanvragen van 

vreemdelingen die in toepassing van Verordening 343/2003 van een andere Lidstaat worden terug- of 

overgenomen niet met de nodige zorg en conform de ter zake de ter zake geldende internationale 

regelgeving zou onderzoeken. 

De Maltese instanties stemden op 25.10.2013 in met de behandeling van de asielaanvraag van de 

betrokkene. We zijn van oordeel dat de betrokkene na overdracht een asielaanvraag zal kunnen 

indienen bij de bevoegde Maltese instanties, die de asielaanvraag de betrokkene zullen onderzoeken en 

de betrokkene niet zullen verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedegen 

onderzoek van zijn asielaanvraag. Hij zal in zijn hoedanigheid van asielzoeker zijn toegelaten te 

verblijven in Malta tijdens de duur van de behandeling van zijn asielaanvraag en de door de wet 

voorziene bijstand en opvang kunnen verkrijgen.  

Malta is als Lidstaat gebonden door dezelfde internationale verdragen als België. De asielaanvraag van 

de betrokkene zal door de Maltese autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die 

voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten, waaronder 

dus ook België. Malta onderwerpt asielaanvragen, net als België en de andere Lidstaten, 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 Maltese autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de 

erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn 

vastgelegd in de Europese richtlijnen 2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden respecteren.  

Malta kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen 

en beslissingen inzake detentie en verwijdering. Indien nodig kunnen voorlopige maatregelen worden 

gevraagd met toepassing van artikel 39 van het procedurereglement van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens.  

De betrokkene verklaarde geen in België of in een andere Lidstaat verblijvende familie te hebben. 

Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand stelde de betrokkene tijdens zijn verhoor d.d. 07.08.2013 een 

gezondheidsprobleem (hernia) te kennen en een grote, maar gehechte vleeswonde aan de rechtervoet 

te hebben. De betrokkene bracht tijdens de duur van zijn asielaanvraag echter geen attesten of andere 

elementen aan, die aanleiding geven te besluiten dat redenen van gezondheid een overdracht aan 

Malta zouden verhinderen of dat redenen van gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een risico op 

blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het EU-Handvest.  
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De Maltese autoriteiten zullen bovendien minstens vijf dagen vooraf in kennis worden gesteld van de 

overdracht van de betrokkene zodat -indien nodig- aangepaste opvang kan worden voorzien.  

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten da t de betrokkene niet 

aannemelijk maakt dat hij door overdracht aan Malta een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een inbreuk zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest.  

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de 

behandeling van de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van 

Verordening 343/2003. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag, die aan de Maltese 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 9(2) van Verordening 343/2003. 

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.  

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Maltese instanties.”  

 

2. Voorwerp van de vordering 

 

In het kopje van het verzoekschrift wordt gesteld: “Verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid”  en “tot het nemen van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 

39/84 met verzoek dat de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen het schorsingsverzoek zo snel 

mogelijk behandeld” 

 

In artikel 39/82, § 1, vierde 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) is bepaald:  

 

“De verzoeker dient, wanneer hij de schorsing van de tenuitvoerlegging vordert, te opteren hetzij voor 

een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid, hetzij voor een gewone schorsing. Hij kan op 

straffe van niet-ontvankelijkheid noch gelijktijdig noch opeenvolgend hetzij opnieuw toepassing maken 

van het derde lid, hetzij in zijn in § 3 bedoeld verzoekschrift andermaal de schorsing vorderen.” 

 

Artikel 39/85 §1 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel en wordt de 

tenuitvoerlegging ervan imminent, dan kan de vreemdeling die reeds een vordering tot schorsing heeft 

ingediend tegen deze maatregel en op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en 

voor zover de Raad zich nog niet over de vordering tot schorsing heeft uitgesproken, bij wege van 

voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84 verzoeken dat de Raad zijn schorsingverzoek zo snel 

mogelijk behandelt.” 

 

In casu betreft het verzoekschrift een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, 

ingediend overeenkomstig artikel 39/82 van de vreemdelingenwet. In zoverre verzoekende partij meent 

dat zij haar verzoekschrift heeft ingediend overeenkomstig artikel 39/85, 1e en 3e lid van de 

vreemdelingenwet blijkt evenwel uit samenlezing van 39/85 van de vreemdelingenwet met artikel 44, 

derde lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

(hierna: PR RvV) duidelijk dat de verzoekende partij in het geval zij een vordering tot het bevelen van 

voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid wenst in te dienen, zij al een vordering tot 

schorsing en nietigverklaring moet hebben ingesteld wat in casu niet het geval blijkt te zijn. 

 

 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De Raad wijst erop dat artikel 43, § 1, eerste lid, van het PR RvV bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze 
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uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen dient te bevatten en de vordering een uiterst dringend 

karakter dient te hebben. 

 

In casu zet verzoeker uiteen dat hij van zijn vrijheid beroofd is met het oog op zijn verwijdering. Hij 

maakt aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 

Het staat dus vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure 

te laat zal komen en derhalve niet effectief zal zijn. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Het uiterst dringend karakter van de vordering wordt door de partijen niet betwist. 

 

3.3. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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. 

 

3.4. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen  

 

3.4.1. Verzoeker voert in een enig middel aan: 

 

“ERNSTIG MIDDEL: Schending van het voorzichtigheidsbeginsel, artikel 2 en 3 van de Motiveringswet 

van 29 juli 1991, artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, artikel 3 en 13 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 27 van de DUBLIN III  (Verordening 

(EG) nr. 604/2013 is sinds 1 januari 2014 van kracht op nieuwe asielaanvragen en op alle nieuwe 

overname- of terugnameverzoeken van lopende asielprocedures) evenals van   machtsoverschreiding 

 

Doordat de bestreden beslissing niet vatbaar is voor beroep welke voldoet aan de voorwaarden bepaald 

in artikel 27 (ev) van de DUBLIN III verordening.   

Doordat artikel 3 EVRM een absolute bescherming toekent  

Doordat nagelaten heeft de bestreden beslissing aan de raadsman van verzoeker over te maken daar 

waar hiertoe uitdrukkelijk werd verzocht. 

 

Terwijl verzoeker recht heeft op een schorsend beroep – ten gronde. 

 

De absolute bescherming van artikel 27 DUBLIN III geldt in het geval een verzoekende partij onder 

toepassing van de Dublin procedures wordt overgedragen aan een derde land, ook al werd de 

overnameprocedure gestart voor de inwerkingtreding van de DUBLIN III verordening. 

 

De absolute bescherming van artikel 3 en het verbod op onmenselijke behandeling eveneens van 

toepassing indien in het kader van een asielaanvraag de asielaanvrager de onmogelijkheid wordt 

geboden om ten gronde voor de Rechter zijn zaak te laten behandelen. 

 

Dat de voorwaarden waartoe een Land mag overgaan tot opsluiting (bewaring op bepaalde plaats) strikt 

bepaald zijn door de Dublin III verordening en slechts kunnen toegepast worden indien er mogelijkheid 

is tot schorsend beroep ten gronde. 

 

De Dublin III Verordening (EU) nr. 604/2013 is sinds 1 januari 2014 van kracht op nieuwe 

asielaanvragen en op alle nieuwe overname- of terugnameverzoeken van lopende asielprocedures. 

Deze Verordening is verbindend en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten ervan. België is niet 

helemaal in orde. 

 

Zo legt Dublin III een beroep met volle rechtsmacht op tegen een Dublinoverdracht, terwijl de Belgische 

Verblijfswet enkel een schorsings- en annulatieberoep voorziet. Ook het recht op opvang zou moeten 

verlengd worden, terwijl dat nu in België niet voorzien is: 

  

Artikel 27 Dublin III Verordening zegt dat een asielzoeker die voor de behandeling van zijn 

asielaanvraag naar een andere lidstaat wordt doorverwezen het recht heeft tegen het overdrachtsbesluit 

bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen, in de vorm van een beroep of 

een bezwaar ten aanzien van de feiten en het recht. 
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Artikel 27§3 Dublin III Verordening zegt ook dat de asielzoeker “de gelegenheid heeft om binnen een 

redelijke termijn een rechterlijke instantie te verzoeken de uitvoering van het overdrachtsbesluit op te 

schorten in afwachting van de uitkomst van het beroep”. 

 

Dit heeft gevolgen voor het recht op opvang van asielzoekers onder de Dublinprocedure. De Belgische 

Opvangwet voorziet immers niet in de verlenging van de opvang van een asielzoeker wanneer een 

schorsings- en annulatieberoep tegen de Dublinoverdracht wordt ingediend.  

 

Maar als men besluit dat art. 27 Dublin III Verordening een beroep met volle rechtsmacht met zich mee 

brengt, met een schorsend effect, dan moet de materiële hulp wel verlengd worden totdat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen een beslissing genomen heeft. 

 

Op 16 januari 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 1/2014 de wetsbepalingen over de 

beroepsprocedure voor asielzoekers uit een ‘veilig herkomstland’. Volgens het GwH is een niet-

schorsend annulatieberoep bij de RvV geen effectief beroepsmiddel in de zin van art. 13 EVRM (recht 

op daadwerkelijke rechtshulp). – en dus bij verlenging schending van artikel 3 EVRM welke zich verzet 

tegen onmenselijke en vernederende behandeling. 

 

Het feit dat in België de toegang tot de Rechter ten gronde wordt ontnomen is de facto een onmenselijke 

en vernederende behandeling. De personen kunnen aldus – net zoals verzoeker – opgesloten worden 

zonder enig recht zich tot de rechter ten gronde te kunnen wenden.  

 

De asielzoekers het recht op een schorsend beroep in volle rechtsmacht, met ook recht op opvang.  

Het Grondwettelijk Hof herhaalt in zijn arrest wat het recht op daadwerkelijke rechtshulp inhoudt zoals 

voorzien in art.13 EVRM volgens de interpretatie van het EHRM. Iemand die een verdedigbare grief 

aanvoert die is afgeleid uit de schending van art. 3 EVRM heeft namelijk het recht om toegang te krijgen 

tot: 

 

- een rechtscollege dat bevoegd is om de inhoud van de grief te onderzoeken en het gepaste herstel 

te bieden; 

- een beroep dat van rechtswege opschortend is; 

- een beroep dat een ‘aandachtige’, ‘volledige’ en ‘strikte’ controle mogelijk maakt van de situatie van 

de verzoeker. 

 

Het Grondwettelijk Hof beoordeelt het annulatieberoep bij de RvV tegen een beslissing van niet-

inoverwegingname van het CGVS als onvoldoende: 

 

- het annulatieberoep bij de RvV schorst de beslissing van CGVS niet; 

- het annulatieberoep impliceert een onderzoek van de wettigheid van de bestreden beslissing op 

grond van de elementen waarvan de overheid kennis had toen de beslissing werd genomen. De 

RvV is bij het behandelen van het annulatieberoep dus niet verplicht om eventuele nieuwe 

elementen in overweging te nemen. De RvV is evenmin verplicht om de actuele situatie van de 

verzoekers op het moment wanneer de Raad uitspraak doet ten opzichte van de situatie in hun land 

van herkomst te onderzoeken. 

 

Uit deze vaststelling besluit het Hof dat het annulatieberoep geen effectief beroepsmiddel is in de zin 

van art.13 EVRM. 

 

Om na te gaan of art.13 EVRM geschonden is, moet het Grondwettelijk Hof rekening houden met alle 

mogelijke beroepen waarover asielzoekers uit veilige herkomstlanden beschikken. Ook een beroep 

tegen de tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering (een repatriëring) naar het land waar zij 

risico zouden lopen op een schending van art. 3 EVRM, valt hier onder. 

 

- Als de tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering imminent is, kunnen asielzoekers van 

wie de asielaanvraag niet in overweging was genomen een vordering tot schorsing indienen bij 

uiterst dringend noodzakelijkheid (UDN). In zulke gevallen kan de gedwongen verwijdering op zijn 

vroegst gebeuren vijf dagen na kennisgeving van de maatregel tot verwijdering. Die termijn mag niet 

minder dan drie werkdagen bedragen. 

- De RvV heeft bij meerdere arresten in algemene vergadering geoordeeld om ervoor te zorgen dat 

een UDN procedure voldoet aan de vereisten van art.13 EVRM, dat de bepalingen van de 
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Verblijfswet in die zin moeten geïnterpreteerd worden dat de UDN procedure die ingesteld is binnen 

de gestelde termijn de tenuitvoerlegging van de maatregel tot verwijdering schorst tot de RvV zich 

uitspreekt. Hetzelfde geldt voor de Raad in gevallen waar het UDN beroep wordt ingesteld na de vijf 

dagen maar binnen de beroepstermijn om een annulatieberoep in te stellen (30 dagen). 

- Het Grondwettelijk Hof merkt op dat die uitbreiding van de schorsende werking van de UDN 

procedure slechts uit rechtspraak van de RvV voortvloeit en niet uit een wetswijziging. Verzoekers 

hebben dus niet de rechtszekerheid dat Dienst Vreemdelingenzaken zijn praktijk in alle 

omstandigheden aan de rechtspraak van het EHRM heeft aangepast. 

- Het Hof merkt verder op dat de RvV ook in de UDN procedure slechts overgaat tot een 

wettigheidscontrole van de verwijderingsbeslissing. De RvV is niet verplicht om rekening te houden 

met nieuwe elementen noch met de actuele situatie van de verzoeker. 

 

Het Grondwettelijk Hof besluit om deze redenen dat de vordering tot schorsing bij UDN geen 

daadwerkelijk beroepsmiddel is in de zin van art.13 EVRM. 

 

Tenslotte gaat het Grondwettelijk Hof na of dit verschil in behandeling tussen asielzoekers uit ‘veilige 

herkomstlanden’ en andere asielzoekers redelijkerwijs verantwoord is. Het Hof kijkt daarom naar de 

bepalingen van de Europese Procedurerichtlijn (Richtlijn 2005/85/EG), die de aangevallen wetgeving 

omzet. 

 

De Procedurerichtlijn en de interpretatie van de relevante bepalingen door het Hof van Justitie van de 

EU laten wel degelijk toe om een aparte en versnelde procedure in te stellen voor asielzoekers uit 

landen die als veilig worden beschouwd. 

 

Toch mogen lidstaten die asielzoekers geen ‘fundamentele waarborgen’ ontzeggen, zoals het recht op 

een daadwerkelijk beroep. Artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de EU veronderstelt 

een schorsend beroep bij een autoriteit met volle rechtsmacht. Artikel 39 van de Procedurerichtlijn 

veronderstelt een volledig onderzoek in beroep van de grieven met betrekking tot de toekenning van de 

status van vluchteling of van de subsidiaire bescherming.  

 

Het verschil in behandeling tussen asielzoekers uit ‘veilige herkomstlanden’ en andere asielzoekers is 

om deze redenen volgens het Hof niet redelijk verantwoord. 

 

Het Hof vernietigt de volgende bepalingen: 

 

- artikel 2 van de wet van 15 maart 2012 "tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging [en de verwijdering van vreemdelingen] en 

de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten"; 

- in artikel 39/81, eerste lid, van de voormelde wet van 15 december 1980, gewijzigd bij artikel 3 van 

de voormelde wet van 15 maart 2012, de woorden "en 57/6/1". 

 

De overheid beraadt zich nog over de concrete gevolgen van dit arrest. Er zijn nog geen 

instructies van de overheid of en hoe asielzoekers uit ‘veilige herkomstlanden’ wiens 

asielaanvraag door CGVS niet in overweging wordt genomen, voortaan een schorsend beroep 

in volle rechtsmacht kunnen indienen bij de RvV, en materiële opvang of steun kunnen krijgen. 

Wellicht komen dergelijke instructies er pas als het arrest van het GwH gepubliceerd is in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

- Voorlopig zijn de lopende beroepsprocedures veilig herkomstland bij de RvV 'bevroren'. Er zijn 

nog geen instructies voor het behandelen van lopende beroepen en voor het indienen van nieuwe 

beroepen. 

- Voorlopig krijgen deze asielzoekers nog geen opvangplaats toegewezen van Fedasil. De POD MI 

besliste ook nog niet of OCMW-steun kan terugbetaald worden. Asielzoekers die geen opvang of 

steun krijgen, kunnen wel een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank en kunnen hierbij het arrest 

van het Grondwettelijk Hof inroepen. 

 

Het is zo dat het arrest van het GwH gevolgen heeft voor verzoeker aangezien deze slechts een 

annulatieberoep kan indienen: 
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Voor de Dublin asielweigering van verzoeker geeft de nieuwe Dublin III Verordening sinds 1 januari 

2014 aan dat ook hiervoor een beroep met volle rechtsmacht met schorsend effect nodig is. 

 

Dat artikel 27 Dublin III verordening ook onmiddellijk toepasselijk is op alle hangende Dublin dossier in 

zoverre de beroepsmogelijkheden geen onderscheid maken in beslissingen genomen op basis van 

overnameverzoeken van voor de inwerkingtreding van de Dublin III verordening, dan wel nadien. 

 

Dat de bepalingen van de verordening conform artikel 49 reeds van toepassing zijn.  

 

Zij is van toepassing op verzoeken om internationale bescherming die zijn ingediend vanaf de eerste 

dag van de zesde maand na de inwerkingtreding ervan, en is vanaf die dag van toepassing op elk 

verzoek tot overname of terugname van verzoekers, ongeacht de datum waarop het verzoek is 

ingediend. Welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat vóór die datum is ingediend, wordt bepaald volgens de in Verordening (EG) nr. 

343/2003 vastgestelde criteria. 

 

Met andere woorden de procedurele bescherming is onmiddellijk van toepassing maar de bepaling van 

het bevoegde land zal nog via de oude procedure verlopen. 

Het middel is dan ook ernstig;” 

 

3.4.2. 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 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590).  

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.  

 

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 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.  

 

http://www.kruispuntmi.be/nieuws/dublin-iii-is-van-kracht
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In casu kan uit de warrige uiteenzetting van het middel geen grief gevonden worden die zich richt tegen 

de bestreden beslissing.  

 

Vooreerst zet verzoeker niet uiteen op welke wijze de motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 

3 van de “motiveringswet” van 29 juli 1991 en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

(vreemdelingenwet) en het “voorzichtigheidsbeginsel”, noch hoe de bestreden beslissing artikel 3 en 13 

van het EVRM schendt. Verzoeker geeft een ganse uiteenzetting waaruit de Raad zou kunnen afleiden 

dat hij zijn beroep in volle rechtsmacht zou willen behandeld zien maar laat na enige kritiek op de inhoud 

van de bestreden beslissing te uiten. 

 

Ten overvloede weze er opgemerkt dat de bestreden beslissing de juridische en feitelijke grondslag 

vermeldt. De bestreden beslissing verwijst naar 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 (vreemdelingenwet) en naar artikel 9(2) van de Verordening van de Raad (EG) 343/ 

2003 van 18 februari 2003 (verder Dublinverordening genoemd) De bestreden beslissing vermeldt de 

redenen waarom de verwerende partij Malta verantwoordelijk acht voor de behandeling van de 

asielaanvraag van de verzoeker. Deze redenen worden door  verzoeker niet betwist. Een schending de 

artikelen 2 en 3 van de “motiveringswet” van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet kan 

prima facie niet worden vastgesteld. 

 

Het onderdeel dat de schending van de voorzichtigheidsplicht aanvoert is prima facie onontvankelijk bij 

gebreke aan uiteenzetting hoe dit zou kunnen geschonden zijn. Evenmin geeft verzoeker enige 

verduidelijking op welke wijze de bestreden beslissing met machtsoverschrijding zou genomen zijn. Ook 

dit onderdeel is prima facie onontvankelijk. 

 

Uit de zinsnede “De absolute bescherming van artikel 3 en het verbod op onmenselijke behandeling 

eveneens van toepassing indien in het kader van een asielaanvraag de asielaanvrager de 

onmogelijkheid wordt geboden om ten gronde voor de Rechter zijn zaak te laten behandelen.” kan de 

Raad niet afleiden op welke wijze de verzoekende partij is blootgesteld aan een onmenselijke 

behandeling indien diens beroep niet “ten gronde” wordt behandeld enerzijds en volstaat de vaststelling 

dat niets de verzoekende partij belet diens beroep tot nietigverklaring verder te zetten en dat diens 

middelen naar hun ernst worden onderzocht voor de verwijdering. 

 

Voorts wordt erop gewezen dat de bestreden beslissing niet betwist dat de Dublin III Verordening van 

kracht is op huidig geschil. Waar de verzoekende partij schijnt voor te houden dat artikel 27 van deze 

Verordening de Raad zou verplichten diens beroep en huidige vordering tot schorsing in volle 

rechtsmacht te behandelen om een daadwerkelijk beroep mogelijk te maken, kan dergelijke verplichting 

niet in de Verordening terug gevonden worden. 

 

Voorts ziet de Raad niet in op basis van welke bepaling de “Dublin III Verordening” een beroep met volle 

rechtsmacht oplegt aan de Lidstaten en toont verzoeker evenmin zijn belang bij deze grief aan nu hij 

nalaat in concreto de motieven van de bestreden beslissing te bekritiseren. Evenmin verduidelijkt 

verzoeker in het verzoekschrift op welke wijze een behandeling in volle rechtsmacht het te nemen arrest 

zou kunnen wijzigen. 

 

In de mate verzoeker verwijst naar artikel 27 van de Dublin III Verordening en meent dat deze 

geschonden is luidt deze bepaling: 

 

1. De verzoeker of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), heeft het recht 

tegen het overdrachtsbesluit bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen, in 

de vorm van een beroep of een bezwaar ten aanzien van de feiten en het recht.  

2. De lidstaten stellen een redelijke termijn vast waarbinnen de betrokkene zijn recht op het instellen van 

een daadwerkelijk rechtsmiddel overeenkomstig lid 1, kan uitoefenen. 

(…) 

4. De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde autoriteiten ambtshalve kunnen besluiten de uitvoering 

van het overdrachtsbesluit op te schorten in afwachting van de uitkomst van het beroep of het bezwaar. 

(…)” 

 

Uit deze bepaling blijkt geen verplichting tot opschorting van de bestreden beslissing. Immers houdt het 

woord “kunnen” geen verplichting in. Voorts ziet de Raad niet het belang in van de opmerking van de 
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verzoeker waarbij deze verwijst naar artikel 27, §3 van de Dublin III Verordening en stelt dat hij in de 

gelegenheid moet zijn binnen een redelijke termijn een rechtelijke instantie te verzoeken de uitvoering 

van het overdrachtsbesluit op te schorten,  nu de verzoeker tijdig zijn vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid heeft kunnen indienen en hij zich evenmin beklaagt over enig tijdstekort. 

Bovendien werkte het indienen van huidige vordering schorsend. De opmerkingen van de verwerende 

partij dienaangaande en haar verwijzing naar artikel 19 van de Dublin III Verordening zijn terecht. 

 

De grieven betreffende de opvang van de verzoekende partij in België zijn niet dienstig nu de Raad 

onbevoegd is zich hierover uit te spreken. 

 

Waar verzoeker verwijst naar het arrest van het Grondwettelijk Hof 1/2014 van 16 januari 2014, is dit 

niet dienstig omdat dit arrest geen betrekking heeft op de beslissingen die zich steunen op de 

DublinVerordeningen. Huidige vordering is immers niet gericht tegen een beslissing van de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Evenmin kan verzoeker zich op dienstige 

wijze beroepen op artikel 39 van de “Procedurerichtlijn” nu de bestreden beslissing geen beslissing over 

een asielaanvraag betreft en enkel een beslissing is over welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de 

beoordeling van de asielaanvraag.  

 

Waar verzoeker kritiek uit op diens opsluiting wijst de Raad erop dat dat, ingevolge artikel 71, eerste lid, 

van de vreemdelingenwet een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats enkel aanvechtbaar 

is  bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats 

waar de vreemdeling werd aangetroffen. In de mate dat de grief gericht is tegen de beslissing tot 

vasthouding en de gevolgen ervan, is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onbevoegd. 

 

Verder ontbreekt elke wijze van toelichting hoe de bestreden beslissing artikel 3 EVRM zou schenden 

en uit verzoeker de facto geen enkele kritiek op de overdracht naar Malta en het gegeven dat de 

Maltese autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van diens asielaanvraag. Nu prima facie 

geen schending van een Europeesrechterlijke Verdragsbepaling is aangetoond kan evenmin een ernstig 

middel ontward worden in het betoog dat de schending van artikel 13 EVRM aanvoert. Wat de 

aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM betreft, dient te worden gesteld dat dit artikel, 

gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig kan worden opgeworpen zonder ook de 

bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist 

(RvS 14 oktober 2002, nr. 111.462; RvS 30 november 2007, nr. 177.451). Verzoeker voert weliswaar de 

schending aan van artikel 3 van het EVRM, maar hoger werd reeds aangetoond dat hij prima facie geen 

schending van deze verdragsbepaling aannemelijk maakt. 

 

Voorts wordt er vastgesteld dat de grieven niet gericht zijn tegen de bestreden beslissing. Middelen die 

geen betrekking hebben op de bestreden beslissing zijn onontvankelijk (RvS 12 januari 1999, nr. 78. 

055). 

 

Minstens kan er geen ernstig middel worden vastgesteld. 

  

Derhalve is niet voldaan aan de tweede 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. 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: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 7 maart tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A. MONSIEURS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A. MONSIEURS M. BEELEN 

 


