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 nr. 123515  van 1 mei 2014 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 29 april 2014 heeft 

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

vorderen van de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag  

aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 25 april 2014. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Z. CHIHAOUI en van attaché S. 

BOTTU die  verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak  
  
1.1.Verzoeker is in 2000 België toegekomen als achtjarige minderjarige zoon van Russische-
Oekraïense ouders. Verzoekers ouders hebben 7 asielaanvragen ingediend. Verzoeker heeft vanaf zijn 
meerderjarigheid in eigen naam asiel aangevraagd. Verzoeker komt thans op tegen de beslissing tot 
niet in overwegingname van een derde asielaanvraag.  
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1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt: 
 
“A. Feitenrelaas  
 
U bent een Oekraïens staatsburger van Russische-Oekraïense afkomst en afkomstig uit O. U en uw 
ouders K. Yu. en K. Y. (O.V. 4.967.958) vroegen op 24/04/2014 opnieuw asiel aan. Uw verklaringen, en 
deze van uw ouders, werden gedetailleerd weergegeven in de beslissing die werd genomen in hoofde 
van uw vader:  
 
"U bent een Oekraïens staatsburger van Russische-Oekraïense origine en afkomstig uit O.. U diende 
een eerste asielaanvraag in België in op 06/06/2000. Op 03/08/2000 vroeg uw vrouw, K. Y. (O.V. 
4.967.958), samen met uw destijds twee minderjarige zonen in België asiel aan. Op 24/10/2000 nam het 
CGVS aangaande uw eerste asielaanvraag een bevestigende beslissing van weigering van verblijf. U 
diende tegen deze beslissing een beroep in bij de RvS, dat echter verworpen werd op 01/10/2003. Op 
10/12/2004 diende u een tweede asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. Op 28/01/2005 nam 
de DVZ dienaangaande een beslissing tot weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag. Op 
09/02/2005 diende u een derde asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. Op 24/04/2006 nam de 
DVZ hieromtrent een beslissing tot weigering van verblijf omdat u er zich niet op de voorziene datum 
had aangeboden voor gehoor. Op 08/04/2009 vroeg u voor de vierde keer samen met uw vrouw asiel in 
België. U verklaarde hierbij begin oktober 2005 samen met uw gezin per vliegtuig naar uw land van 
herkomst te zijn teruggekeerd. Uw meerderjarige zoon, K. A. (O.V. 6.415.956), diende op dezelfde dag 
eveneens een asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. Op 10/07/2009 nam het CGVS in dit 
verband een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 
beschermingsstatus. U stelde hiertegen beroep in bij de RVV die de beslissing van het CGVS 
bevestigde. U keerde niet terug naar uw land van herkomst en vroeg op 14/02/2011 samen met uw 
vrouw voor de vijfde keer asiel aan in België. Aangezien jullie zich niet op de voorziene datum aanboden 
voor gehoor nam de DVZ op 27/04/2011 de beslissing dat er werd geacht dat jullie afstand van jullie 
asielaanvraag hadden gedaan. Op 14/01/2014 werden u en uw gezin in een gesloten centrum geplaatst 
omwille van jullie illegaal verblijf in België. Op 16/01/2014 vroeg u met uw vrouw voor de zesde maal 
asiel aan in België. Uw meerderjarige zoon A. vroeg toen voor de tweede maal asiel aan en uw 
meerderjarige zoon D. K. (O.V. 4.967.958) vroeg voor de eerste maal asiel aan in België. Op 
24/01/2014 nam het CGVS een beslissing tot inoverwegingname van uw meervoudige asielaanvraag en 
deze van uw vrouw en zoon A.. Het CGVS sloot deze aanvragen op 13/02/2014 af met een beslissing 
tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen 
deze beslissing stelden u en uw gezinsleden geen beroep in bij de RVV. U en uw partner verklaarden 
zich opnieuw vluchteling bij de asielinstanties op 03/03/2014. Uw zonen D. en A. vroegen op 06/032014 
eveneens opnieuw asiel bij de Belgische autoriteiten. Op 10/03/2014 besliste het CGVS deze 
aanvragen in overweging te nemen met het oog op de behandeling ten gronde. Hetzelfde werd op 
13/03/2014 beslist ten aanzien van uw beide zonen. Het CGVS sloot deze aanvragen op 31/03/2014 af 
met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 
beschermingsstatus. Tegen deze beslissing stelden u en uw gezinsleden geen beroep in bij de RVV. U, 
uw partner en jullie zoon  D. (O.V. 7.872.748 voorheen O.V. 4.967.958) vroegen op 24/04/2014 opnieuw 
asiel aan. U verklaart dat de burgeroorlog in Oekraïne blijft duren. Eén week geleden werden drie 
personen gedood, op 24/04/14 werden er minimum 5 personen gedood. De situatie in Oekraïne 
verergert elke dag. Een oorlog tussen Oekraïne en Rusland is mogelijk. De Belgische ambassade in 
Oekraïne raadt hun burgers aan om Oekraïne niet te bezoeken omwille van het geweld in het Oosten en 
Zuiden (Odessa) van Oekraïne. U bent een politieke blogger, al langer dan twee jaar schrijft u onder 
de nickname ‘OBZ’ voor het installeren van de democratie in Oekraïne, Rusland en Wit Rusland. Terwijl 
u in het gesloten centrum zit blijft u uw artikels publiceren op het Oekraïens internet. U heeft meer 
dan duizend artikels gepubliceerd die de Oekraïense democratie verdedigen en de Russische dictatuur 
van Poetin bekritiseren. Uw gezin heeft de oproep van Julia Timoshenko en de Europese politici om 
constant de Slavische dictatuur op het internet te bekritiseren gevolgd. De Russische speciale 
eenheden hebben met hun methodes de verblijfplaats van u en uw gezin kunnen vaststellen. Dit 
bevestigen de dreigementen aan uw adres via het internet. U vreest bij terugkeer naar uw land van 
herkomst dat de mensen van dictator Yanukovitch en Poetin wraak zullen nemen. U vrees een ‘ongeluk’ 
of een ‘toevallige moord’ of een levenslange invaliditeit t.g.v. slagen. U begrijpt niet waarom uw gezin - 
wonende in België sinds 2000 - naar Oekraïne moet terugkeren: naar de oorlog, de chaos en de dood. 
Jullie verschillen in niets van de gewone Europese burgers. Terwijl de autoriteiten van alle Europese 
landen hun burgers aanraden om Oekraïne niet te bezoeken, worden jullie reeds honderd dagen 
vastgehouden met als doel een repatriëring naar Oekraïne. Ter ondersteuning van uw achtste 
asielaanvraag legt u de volgende documenten voor: 19 internet- en krantenartikels over de actuele 
situatie in Oekraïne en meer bepaald Odessa, het reisadvies van het Belgisch ministerie van 
buitenlandse zaken betreffende de oostelijke en zuidelijke regio's van Oekraïne. Uw vrouw verklaart het 
volgende: Er is een oorlog gaande in Oekraïne en er worden mensen gedood. Op 14/04/2014 werd op 
de Belgische televisie een Vlaamse studente in Odessa geïnterviewd, die vertelde dat de situatie daar 
heel moeilijk is. U heeft ook beelden gezien van een pro-Russische demonstratie en de aanvaring 
tussen de pro-Russische en pro-Europese aanhangers. De situatie wordt er steeds erger. De religieuze 
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overtuigingen van uw gezin staan in schril contrast met de oorlog, jullie zijn tegen geweld in welke vorm 
dan ook. De Europese landen raden hun burgers aan om niet naar Oekraïne te reizen. De 
cruiseschepen weigeren om in Odessa aan te meren omdat het er gevaarlijk is. U bevindt zich in zulke 
morele toestand dat niet u maar uw lijk naar Oekraïne zal gestuurd worden. Uw zoon D. verklaart het 
volgende: In Oekraïne vallen elke dag doden. Het is er momenteel oorlog. Volgens de Belgische 
ambassade is het niet aangeraden de oostelijk en zuidelijke regio’s, en steden zoals Odessa, Donetsk, 
Kharkov, Loehansk, te betreden. Ten gevolge van de zware onlusten, en een mogelijke verslechtering 
van de situatie de komende uren en dagen, worden alle reizen naar het oosten en zuiden afgeraden. 
Uw religieuze principes komen niet overeen met wat er in uw land gebeurd. U leeft al tien jaar in België 
en beschouwd zich als een Belg. U heeft de Belgische mentaliteit en heeft niets gemeenschappelijk met 
Oekraïne."  
 
B. Motivering 
 
U baseert uw derde asielaanvraag op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door 
uw vader K. Yu. (O.V. 4.967.958). In het kader van de door hem ingediende achtste asielaanvraag heb 
ik een beslissing genomen van weigering tot in overwegingname van een meervoudige asielaanvraag. 
Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden dat er nieuwe elementen aan de orde zijn 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. De vaststellingen die tot de 
negatieve beslissing bij uw vader hebben geleid, werden uitgebreid en gedetailleerd opgesomd in zijn 
beslissing: “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 voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw 
huidige - achtste - asielaanvraag steunt op de motieven die u naar aanleiding van uw vorige aanvraag 
hebt uiteengezet. In dit verband dient vooreerst  benadrukt te worden dat uw vorige asielaanvraag door 
het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering 
van de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS oordeelde toen immers enerzijds dat aangezien u 
volharde in een eerder ingeroepen asielmotief, dat als niet bewezen werd bevonden, en u hieromtrent 
geen overtuigende nieuwe elementen aanbracht, de eerdere beoordeling m.n. dat de geloofwaardigheid 
van uw asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en de door u aangehaalde feiten of redenen 
niet als bewezen werden beschouwd, onverkort gehandhaafd bleef. Anderzijds oordeelde het CGVS dat 
er op basis van de door uw zonen ingeroepen motieven geen elementen voorhanden waren om uw 
zonen internationale bescherming toe te kennen, en dat er in Odessa geen sprake was van een 
uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend 
conflict dermate hoog was dat zwaarwegende gronden bestonden om aan te nemen dat u of uw gezin 
louter door jullie aanwezigheid aldaar een reëel risico liepen op een ernstige bedreiging zoals bedoeld 
door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. U hebt hiertegen geen beroep aangetekend bij de 
RVV, zodat de uitkomst van uw vorige asielaanvraag onverkort gehandhaafd blijft. Rekening houdend 
met wat voorafgaat, dient naar aanleiding van uw huidige asielaanvraag te worden nagegaan of er, wat 
u betreft, een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de 
kans alsnog aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt.  
 
In casu kom ik tot de slotsom dat u géén dergelijke elementen naar voren brengt.  
 
Uit het administratief dossier blijkt immers dat u naar aanleiding van onderhavige asielaanvraag 
geen bijkomende inhoudelijke verklaringen hebt afgelegd die betrekking hebben op uw asielverzoek. 
U beperkt zich integendeel louter tot een verwijzing naar asielmotieven die u in het verleden 
hebt uiteengezet nl. dat u een politieke blogger bent die Timoshenko steunt en kritische artikels schrijft 
over o.a. Poetin en Yanukovitch. 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.  
 
U beroept zich ook wederom op de gespannen situatie in Oekraïne tussen de pro-Russische en pro-
Europese aanhangers, de gespannen situatie tussen het huidige Oekraïense bewind en Rusland, en ten 
slotte de situatie in uw thuisstad O., en u legt ter ondersteuning hiervan 19 internet- en krantenartikels 
neer.  
 
Wat betreft uw verwijzing naar de politieke onrust en instabiliteit in geval van terugkeer, benadrukt 
het Commissariaat-generaal dat het zich bewust is van de problematische situatie in Oekraïne, doch dat 
uit niets kan worden afgeleid dat het loutere feit een Oekraïens staatsburger te zijn op zich voldoende is 
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om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van 
het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of om te besluiten tot de toekenning van de 
subsidiaire bescherming. Zulks vindt aansluiting bij het standpunt van de UNHCR waarvan een kopie 
werd toegevoegd aan uw administratief dossier, en waaruit kan worden afgeleid dat de UNHCR van 
oordeel is dat elke asielaanvraag op eigen merites en op individuele basis moet worden beoordeeld, dit 
met bijzondere aandacht voor de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak.  
 
Hieruit volgt dat een loutere verwijzing naar uw Oekraïens staatsburgerschap niet kan 
worden gekwalificeerd als een nieuw element dat op zich de kans aanzienlijk groter maakt dat u 
voor internationale bescherming in aanmerking komt. Een individuele beoordeling van uw vraag 
om internationale bescherming, waarbij u uw vrees voor vervolging of het risico voor het lijden van 
ernstige schade in concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk, en u blijft hier om 
bovenstaande redenen in gebreke.  
 
Wat betreft de algemene veiligheidssituatie beschikt de Commissaris-generaal over een 
zekere appreciatiemarge, doch kan gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van 
de beschikbare informatie (waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd), van 
uw verklaringen en de door u aangebrachte internet- en krantenartikels, en van de verklaringen van 
uw vrouw en zoon D., duidelijk worden vastgesteld dat de actuele situatie in O. (de zuidelijke regio van 
Oekraïne) waarvan u afkomstig bent op geen enkele wijze kan worden beschouwd als een uitzonderlijke 
situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden 
bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen op een 
ernstige bedreiging zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.  
 
Het reisadvies van het Belgisch ministerie van buitenlandse zaken meldt dat het afgeraden is om 
naar de oostelijke en zuidelijke regio's van Oekraïne te gaan. Er moet worden opgemerkt dat een 
dergelijk  negatief reisadvies gericht is ten aanzien van toeristen die niet de nationaliteit bezitten van een 
bepaald land of die niet van een bepaalde regio in dit land afkomstig zijn in casu de oblast Odessa, niet 
zonder meer kan worden doorgetrokken voor personen zoals u die wel deze nationaliteit hebben en van 
deze regio afkomstig zijn. De reisadviezen waarnaar u verwijst, zijn irrelevant daar het niet slaat op 
uw concrete situatie, doch slechts een algemene strekking heeft en bedoeld is om een 
algemene situatieschets te geven voor bezoekers van het betrokken land.  
 
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 Commissariaat-generaal 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. Het van rechtswege schorsend effect van het indienen van de vordering tot schorsing bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid  
 
2.1. Opdat dit beroep zou voldoen aan de eisen van artikel 13 van het EVRM, moet het om 
daadwerkelijk te zijn, beschikbaar zijn in rechte en in feite, in het bijzonder in die zin dat het instellen 
ervan niet op ongerechtvaardigde wijze belemmerd mag worden door handelingen of nalatigheden van 
de overheid van de verwerende Staat (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 290; 
EHRM 8 juli 1999, Cakici/Turkije, § 112). Artikel 13 van het EVRM vereist een intern beroep waardoor 
de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, 
ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge wat de manier betreft waarop ze de 
verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, 
Jabari/Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291), waarbij er 
bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de snelheid van het beroep zelf, want het is niet 
uitgesloten dat de buitensporige duur van een beroep het ontoereikend maakt (EHRM 31 juli 2003, 
Doran/Ierland, § 57; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 292). 
 
2.2. Tot slot, in de hypothese dat een verdedigbare grief wordt aangevoerd afgeleid uit artikel 3 van het 
EVRM, rekening houdend met het belang dat het EHRM aan dit artikel hecht en met de in dat geval 
door eventuele foltering of slechte behandeling toegebrachte onherstelbare schade, vereist de 
daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM een nauwgezette controle 
door een nationale overheid (EHRM 12 april 2005, Chamaïev en cons./Georgië en Rusland, § 448), 
een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke grief op grond waarvan redenen 
bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen artikel 3 van het EVRM (EHRM 
11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 50) alsook een bijzondere spoed (EHRM 3 juni 2004, Bati en 
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cons./Turkije, § 136). Tevens vereist de daadwerkelijkheid van een beroep in dit geval dat de 
verzoekende partij over een van rechtswege schorsend beroep beschikt (EHRM 21 januari 2011, 
M.S.S./België en Griekenland, § 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/België, §§ 81-83; EHRM 26 april 
2007, Gebremedhin (Gaberamadhien)/Frankrijk, § 66). 
 
2.2.1. De gemeenrechtelijke regelgeving maakt wat het van rechtswege schorsend effect betreft van 
het inleiden van een vordering, geen onderscheid naargelang de aard van de aangevoerde grief. Het 
past aldus te onderzoeken of deze regeling voorziet in een van rechtswege schorsend beroep. 
 
2.2.2. De gemeenrechtelijke regeling is vervat in de hierna opgesomde bepalingen: 
 
1° in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 
 
“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 
tenuitvoerlegging ervan imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij 
de schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Heeft de vreemdeling 
met toepassing van deze bepaling binnen drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, 
zondag of wettelijke feestdag, na de betekening van de beslissing een vordering bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid ingeleid, dan wordt deze afgedaan binnen de achtenveertig uren na de ontvangst door 
de Raad van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 
Komt de geadieerde kamervoorzitter of rechter in vreemdelingenbetwistingen niet binnen deze termijn 
tot een uitspraak, dan moet hij daarvan de eerste voorzitter of voorzitter op de hoogte brengen. Deze 
neemt de nodige maatregelen opdat er ten laatste binnen de 72 uur na de ontvangst van het 
verzoekschrift een uitspraak wordt gewezen. Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf 
uitspraak over doen. Indien de Raad zich evenwel niet heeft uitgesproken binnen de voormelde 72 uur 
of indien de schorsing niet werd toegestaan, dan wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw 
mogelijk.”; 
 
2° in artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 
 
“Behalve mits toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling die het voorwerp 
uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot gedwongen uitvoering van deze 
maatregel worden overgegaan ten vroegste drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, 
zondag of wettelijke feestdag, na de kennisgeving van de maatregel.” 
 
3° in artikel 39/85, eerste en derde lid van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 
 
“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. 
(…) 
Vanaf de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen kan niet tot 
dwanguitvoering van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel worden overgegaan tot op het 
ogenblik dat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering, dan wel indien hij de vordering heeft 
verworpen. Indien de Raad zich niet heeft uitgesproken binnen de in het tweede lid bedoelde 72 uur of 
indien de schorsing niet werd toegestaan, wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw 
mogelijk.” 
 
2.2.3. Artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet houdt in dat de verzoekende partij, na de kennisneming 
van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, van rechtswege beschikt over een schorsende 
termijn van drie werkdagen. Deze houdt in dat de verzoekende partij, behalve mits haar toestemming, 
niet het voorwerp kan uitmaken van een gedwongen tenuitvoerlegging. Na het verstrijken van deze 
termijn en indien de verzoekende partij binnen die termijn geen beroep tot schorsing van de 
tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van deze maatregel heeft ingediend, houdt dit 
van rechtswege schorsend effect op en is de beslissing opnieuw uitvoerbaar. 
  
2.2.4. Heeft de verzoekende partij binnen die schorsende termijn een beroep tot schorsing van de 
tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend, dan volgt uit de 
samenlezing van de hiervoor aangehaalde artikelen 39/83 en 39/82, § 4, tweede lid van de 
Vreemdelingenwet dat dit beroep van rechtswege schorsend is en dit tot op het ogenblik van de 
uitspraak van de Raad. In dit geval is de Raad er wettelijk toe gehouden om met toepassing van artikel 
39/82, § 4, tweede lid, tweede zin van de Vreemdelingenwet, de zaak af te doen binnen de in de 
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Vreemdelingenwet gestelde termijnen, waarbij deze organisatiegebonden termijnen zijn waarvan de 
overschrijding geen gevolgen heeft op het van rechtswege schorsend effect. 
 
Dient een verzoekende partij een beroep in buiten de in artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet 
bepaalde schorsende termijn, dan volgt uit de samenlezing van enerzijds de hiervoor gestelde eis dat - 
opdat het beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in feite en in rechte minstens zou 
beantwoorden aan de vereiste van artikel 13 van het EVRM, voor zover dit een verdedigbare grief 
gegrond op artikel 3 van het EVRM bevat - de verzoekende partij over een van rechtswege schorsend 
beroep beschikt, en anderzijds de eerste en de laatste zin van het voornoemde artikel 39/82, § 4, 
tweede lid van de Vreemdelingenwet, dat, indien de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een 
verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is en zij nog geen 
vordering tot schorsing heeft ingeleid, zij dan de schorsing van deze verwijderings- of 
terugdrijvingsmaatregel kan vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Doet zij dit, dan kan om te 
voldoen aan de voornoemde eis van rechtswege schorsend beroep, de laatste zin van deze paragraaf 
niet anders worden gelezen dan dat het instellen van deze vordering van rechtswege schorsend is en 
dit totdat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 
Indien de Raad de schorsing niet toestaat, dan wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw 
mogelijk. Elke andere lezing van deze bepaling is niet verenigbaar met de vereiste van een 
daadwerkelijk beroep en met de aard zelf van een jurisdictionele handeling. 
 
2.2.5. Aangezien de hiervoor besproken gemeenrechtelijke regeling zich enerzijds niet beperkt tot de 
hypothese waarin artikel 3 van het EVRM in het gedrang dreigt te zijn, en anderzijds dezelfde regeling 
minstens ook die hypothese moet omvatten, geldt de voorgaande conclusie inzake het bestaan in het 
interne recht van een van rechtswege schorsend beroep voor alle beroepen tot schorsing van de 
tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend tegen een verwijderings- of 
terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 
 
Van de verzoekende partij mag evenwel verwacht worden dat ze zich in het raam van de procedure tot 
vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, geen variabele en rekbare termijn toekent 
voor het indienen van haar beroep, maar dat ze, rekening houdende met de vaststelling dat ze het 
voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel met imminent karakter, waarvoor 
ze in het raam van de tenuitvoerlegging ervan ter beschikking van de Regering is geplaatst, haar 
beroep indient binnen de door artikel 39/57 van de Vreemdelingenwet gestelde beroepstermijn. Het 
voornoemde artikel 39/82, § 4 van de Vreemdelingenwet moet dan ook in die zin worden begrepen dat 
het erin besloten van rechtswege schorsend effect niet geldt indien de verzoekende partij de vordering 
heeft ingediend buiten de beroepstermijn. 
 
2.2.6. Indien de verzoekende partij reeds een vordering tot schorsing heeft ingediend en indien de 
tenuitvoerlegging van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel imminent wordt, dan kan de 
verzoekende partij binnen de voorwaarden gesteld in artikel 39/85 van de Vreemdelingenwet een 
vordering tot het bevelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid van voorlopige maatregelen indienen. In 
dit geval is ook de dwanguitvoering van deze maatregel van rechtswege geschorst overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 39/85, derde lid van de Vreemdelingenwet. 
 
2.2.7. In casu is verzoekende partij van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering. Zij 
maakt aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent 
is. Dit wordt niet betwist door verweerder. De vordering is prima facie tijdig ingesteld. Het beroep is 
derhalve van rechtswege schorsend. 
 
3.  Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
 
3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 
 
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 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 een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 
 
3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 
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3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
 
De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 
van de Vreemdelingenwet, is er op 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 4.1., 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. 
 
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). 
 
3.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 
  
Zoals gesteld is verzoekende partij van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering. Zij 
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.   
 
Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
 
3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 
 
3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
 
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). 
 
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. 
 
Ten einde 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 
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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. 
 
3.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 
 
3.3.2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van “ARTIKELEN 2. 3 EN 13 EVRM., 
ondergeschikt het zorgvuldigheidsbeginsel, dan wel de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen”. 
  

Verzoeker stelt onder de titel “TOEGEPAST IN ONDERHAVIG GEVAL”: “Het EHRM heeft in bepaalde 
(op bv. arrest B.A.D. va Sweden van 28 september 2013 §§73-75) op basis van zeer specifieke criteria 
het bestaan van een gewapend conflict geanalyseerd, doch dit sluit de toepassing van de bescherming 
dat wordt verleend door de artikelen 2 en 3 EVRM niet uit wanneer zou blijken dat pas in de nabije 
toekomst een reëel risico bestaat op een burgeroorlog, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn; Het 
risico zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 EVHM moet dan beoordeeld worden, niet enkel op basis van 
de bestaande actuele veiligheidssituatie in Oekraïne, in de zin dat alle elementen waaruit blijkt dat de 
kans op een burgeroorlog in de nabije toekomst reëel is, in overweging moeten worden genomen 
teneinde het risico op een aantasting van de persoonlijke integriteit, dan wel een aantasting van het 
recht op leven, te beoordelen; Verzoeker meent dan ook dat de bestreden beslissing, waarbij wordt gesteld 

dat "het CGSV zich bewust is van de problematische situatie in Oekraïne, (...) De algemene  

veiligheidssituatie de in de zuidelijke regio van Oekraïne (Odessa) kan niet worden beschouwd als een 
uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende 
gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op 
een ernstige bedreigingen in de zin van artikel 48/4 §2 c) Vreemdelingenwet” niet voldoende is om te 
gewagen van een diepgaand en deugdelijk onderzoek  van de onder artikelen 2 en 3 geformuleerde 
grieven; 
De analyse die door het CGVS wordt gemaakt, en zich toespits op artikel 48/4 § 2 c) Vw., is 
onvoldoende om het in de artikelen 2 en 3 EVRM bedoelde risico te bepalen; verwerende partij  gaat er 
immers vanuit dat het noodzakelijk is dat er al een actuele zeer ernstige gewapend conflict aan de gang 
moet zijn alvorens de bescherming van de artikelen 2 en 3 EVRM te kunnen inroepen, wat uiteraard niet 
het geval is; 
Verzoeker meent dat hierbij het risico zoals hierboven bedoeld, evengoed kan uitgaan van een nog niet 
bestaande extreme geweldsituatie, waarvan de kans reëel is dat ze zich in de nabije toekomst zou 
kunnen voordoen; 
De enkele doden die momenteel geteld worden, dienen dan ook enkel worden beschouwd als een 
voorbode voor erger, of met andere woorden, als een kenmerk van het mogelijks uitbreken van een 
burgeroorlog; 
Het is evident dat een oorlog zich kan ontwikkelen, waarbij het absurd zou zijn mocht men enkel het in 
de artikelen 2 en 3 EVEM bedoeld risico zou toetsen aan de actuele veiligheidssituatie, die zoals 
gezegd, zich verder aan het ontwikkelen is, zonder oog te hebben voor de toekomstige ontwikkeling van 
het conflict, die momenteel nog niet de actuele kenmerken heeft van een gewapend conflict in de zin 
van artikel 48/4 § 2 c Vw.; 
Verzoeker meent dan ook dat het niet beoordelen van de reële kans op een burgeroorlog, bij het 
beoordelen van de in artikelen 2 en 3 EVRM bedoeld risico, verwerende partij verzaakt heeft aan de 
verplichting om de grief onder artikelen 2 en 3 EVRM aan een diepgaande en deugdelijke controle te 
onderwerpen en bijgevolg artikel 13 EVRM schendt; 
Bovendien, bij gebrek aan voornoemde diepgaande en deugdelijke controle conform artikel 13 EVRM, is 
het begin van bewijs dat verzoeker heeft bijgebracht, waarbij een burgeroorlog in de maak is, waarvan 
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menigeen weet dat de gevolgen niet te overzien zullen zijn voor de burgerbevolking, niet door de 
verwerende partij weerlegd, nu ze enkel het risico beoordeelde op basis van de bestaande actuele 
veiligheidssituatie, zonder rekening te houden met de reële ontwikkelingskans van het conflict in de 
nabije toekomst en de impact op het recht op leven en de fysieke integriteit van de burgerbevolking; Een 
schending van artikelen 2 en 3 EVRM is voldoende naar recht aangetoond; 
De enkele gewonden en doden die vandaag kunnen geteld worden, zijn bijgevolg slecht een voorbode 
van wat komen zal indien de situatie zo verder escaleert; De reële kans op een burgeroorlog moet dan 
ook worden betrokken bij de risicobeoordeling zoals bedoeld, in artikel 2 en 3 EVRM indien verzoeker 
wordt uitgewezen naar Oekraïne;”. 
 
3.3.2.2. Voorop dient te worden vastgesteld dat verzoeker de schorsing vordert bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid van een beslissing tot weigering van inoverwegingneming van een meervoudige 
asielaanvraag terwijl deze beslissing geen verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel betreft en 
verzoeker nochtans het “voorwerp uitmaakt van een dwangmaatregel teneinde de effectieve uitvoering 
van de beslissing, genomen in toepassing van artikel 71 van het KB van 8 oktober 1981” die niet nader 
wordt toegelicht. 
 
3.3.2.3. Artikel 2 van het EVRM bepaalt:  
 
“Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het 
leven worden beroofd, behoudens voor de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een 
misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet. 2. De beroving van het leven wordt niet geacht in 
strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut 
noodzakelijk is: 
a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig 
b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstellingen of het ontsnappen van iemand die op 
rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen; 
c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken”. 
 
Artikel 3 van het EVRM bepaalt als volgt: 
 
"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen". 
 
Deze bepalingen bekrachtigen een van de fundamentele waarden van elke democratische 
samenleving. Daarbij verbiedt artikel 3 van het EVRM in absolute termen folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer 
(vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). Het EHRM 
heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 
van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer 
er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van 
bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 
artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de 
persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en 
de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 
 
3.3.2.4.  Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de 
verzoekende partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, 
houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM 
geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te 
verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming 
dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de 
omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, 
Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, 
Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 
 
3.3.2.5. Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij 
betreft, oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het 
voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 
in fine). Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval 
van de verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om 
te gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 
Griekenland, § 366). 
 
3.3.2.6. In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM 
verboden behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij 
kennis had of had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: 
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EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 
75-76; EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij 
moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van 
een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 
Griekenland, §§ 293 en 388). 
 
3.3.2.7. Verzoeker houdt een hoofdzakelijk theoretisch betoog en stelt in wezen dat er bij de 
beoordeling van zijn asielaanvraag geen voldoende rigoureus onderzoek is gebeurd omdat er werd 
nagelaten een risico-analyse te maken naar de toekomst. Verzoeker wijst op de mogelijke uitbreking 
van een burgeroorlog in Oekraïne. Verzoeker wijst er nog op dat het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens het non-refoulementbeginsel beschouwt als inherent aan artikel 3 van het EVRM. 
 
3.3.2.8. Verzoeker gaat echter voorbij aan de essentie van de bestreden beslissing waaruit  zowel een 
individueel onderzoek naar de asielmotieven van verzoeker werd gevoerd als een algemeen onderzoek 
naar de veiligheid van het land van herkomst van verzoeker en dit op basis van talrijke 
mensenrechtenrapporten, rapporten van UNHCR, internetartikels, krantenartikelen uit Oekraïne, de 
internationale pers en de Belgische pers, foto’s, persoonlijke verklaringen van familieleden en 
specifieke landeninformatie. Bovendien had verzoeker, gezien het groot aantal opeenvolgende 
asielaanvragen waarvan de informatie in het administratief dossier werd opgenomen, ruim de kans zijn 
standpunt uiteen te zetten zoals ook uit de bestreden beslissing blijkt.   
 
3.3.2.9. Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
waar herhaaldelijk wordt gesteld dat wanneer de instabiliteit in een land van een voldoende graad van 
intensiteit bereikt, dit voldoende aantoont dat een reëel risico bestaat op een schending van artikel 3 
van het EVRM indien een persoon naar het land van herkomst wordt verwijderd. Verzoeker vervolgt 
“verwerende partij gaat er immers vanuit dat het noodzakelijk is dat er al een actuele zeer ernstige 
gewapend conflict aan de gang moet zijn alvorens de bescherming van de artikelen 2 en 3 EVRM te 
kunnen inroepen, wat uiteraard niet het geval is;  Verzoeker meent dat hierbij het risico zoals hierboven 
bedoeld, evengoed kan uitgaan van een nog niet bestaande extreme geweldsituatie, waarvan de kans 
reëel is dat ze zich in de nabije toekomst zou kunnen voordoen;”   
 
Verzoeker erkent aldus de beoordeling van de commissaris-generaal dat de huidige situatie in 
Oekraïne niet de grens van intensiteit bereikt die door het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
wordt bedoeld in EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111, EHRM 28 juni 
2011, Sufi en Elmi t. het Verenigd Koninkrijk, NA. t. Verenigd Koninkrijk § 116. Inderdaad het Hof 
spreekt over een extreme situatie van veralgemeend geweld (most extreme cases of general violence). 
Verzoeker meent echter dat een schending van artikel 3 van het EVRM ook wordt aangetoond waar “de 
kans reëel is” dat de geweldsituatie “zich in de nabije toekomst zou kunnen voordoen”. In het bijzonder 
wijst hij dat een mogelijk uitbreken van een burgeroorlog in Oekraïne.  
 
3.3.2.10. Verzoeker kan niet volhouden dat geen rekening wordt gehouden met een reëel risico in “de 
nabije toekomst” nu de beoordeling van een asielaanvraag net een grondig onderzoek vereist naar de 
concrete situatie van de asielzoeker in zijn land van herkomst. Niet enkel de voorbije en huidige situatie 
wordt daarbij beoordeeld maar evenzeer deze die zich kan voordoen bij de terugkeer van de 
asielzoeker naar zijn land (zie onder meer artikel 48/4 §2, c) van de Vreemdelingenwet het willekeurig 
geweld waardoor de asielzoeker mogelijk een reëel risico op ernstige schade kan lopen bij terugkeer 
naar het land van oorsprong). Waar verzoeker zelf stelt dat de “kans reëel” moet zijn dat willekeurig 
geweld zich voordoet, kan hij niet aanvoeren dat de commissaris-generaal zich hiervoor niet op de 
huidige situatie kan steunen bij deze beoordeling. Nergens uit de bestreden beslissing kan trouwens  
blijken dat een momentopname is vooropgesteld. Integendeel, de bestreden beslissing vermeldt een 
analyse van landeninformatie die uiteraard het politiek proces en de evolutie in Oekraïne betreffen en 
waarbij de commissaris-generaal oog heeft voor de uiteenlopende situaties in verschillende delen van 
het land. Dit proces is lopend waarbij geenszins kan worden gesteld dat verzoeker zou worden 
uitgesloten van een beschermingsstatus indien de situatie dermate verontrustend zou zijn dat dit een 
reëel risico op ernstige schade kan inhouden bij terugkeer naar het land van oorsprong. Dit kan althans 
niet blijken uit de bestreden beslissing.  
 
Verzoekers verwijzingen naar het arrest B.A.D. vs Sweden van 28 september 2013 §§ 73-75  (wellicht 
bedoelt verzoeker K.A.B. v. Sweden van 5 september 2013, §§ 73-75) zijn echter niet van die aard om 
verzoekers zienswijze te ondersteunen. Immers in K.A.B. v. Sweden wordt in essentie de geciteerde 
rechtspraak bevestigd en in concreto werd nog geoordeeld dat de schending van artikelen 2 en 3 niet 
kon worden vastgesteld. Voorts wijst het Hof in de door verzoeker geciteerde paragraaf 73 nog op de 
verplichtingen van de lidstaten krachtens het Verdrag van Genève betreffende de status van 
vluchtelingen en het gebruik van betrouwbare landeninformatie wat in casu niet wordt betwist. Het Hof 
herhaalt de vereiste van een hoge intensiteit van het geweld, nergens kan uit blijken dat een 
hypothetische en ongedefinieerde toekomst dient te worden betrokken bij de beoordeling.  
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3.3.2.11. De Raad stelt vast dat er wel degelijk een rigoureus onderzoek heeft plaatsgevonden.   
Verzoeker betwist of weerlegt geenszins de concrete vaststellingen uit de bestreden beslissing, die 
duidelijk hun grondslag vinden in de landendocumenten dienaangaande. Hij brengt geen 
andersluidende objectieve informatie aan die prima facie op een mogelijke schending van artikel 2 en 3 
van het EVRM kan ondersteunen. 
 
Bijgevolg is er geen sprake van een verdedigbare grief in de zin van artikel 13 van het EVRM zoals 
bedoeld in de rechtspraak van het EHRM.  
 
In de huidige stand van het geding worden de in het verzoekschrift ontwikkelde middelen niet 
onderzocht daar, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is aan de cumulatieve vereiste van het moeilijk te 
herstellen ernstig nadeel.  
 
3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 
3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 
 
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. 
 
Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 
ondergaat of kan ondergaan, hetgeen 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. 
 
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 artikel 3 EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 
13 van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 
 
3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde. 
 
3.4.2.1.  Verzoeker herhaalt in essentie de bovenstaande argumenten. “Verzoeker meent dat ook dat 
het moeilijk te herstellen ernstig nadeel tweeërlei is, enerzijds het evidente moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel door de aantasting van zijn recht op leven, dan wel zijn fysieke integriteit mocht de burgeroorlog 
losbarsten, anderzijds het oppervlakkige en ondeugdelijk onderzoek naar de reële kansen. op een 
burgeroorlog in het Oosten van Oekraïne, waardoor het onderzoek niet conform is aan artikel 13 
EVRM”;  
  
3.4.2.2. Verzoeker kan geen hypothetische mogelijkheid aanvoeren waar hij stelt “mocht” de oorlog 
losbarsten. Overigens blijft verzoeker ook vaag over de tijdsspanne waarin deze mogelijkheid zich 
mogelijk zou kunnen voordoen. Na onderzoek werd in de bestreden beslissing gesteld dat verzoeker 
geen reëel risico op ernstige schade loopt bij terugkeer naar het land van oorsprong waaruit kan blijken 
dat uit de informatie die de bestreden beslissing citeert niet kan blijken dat een dergelijke mogelijkheid 
thans reëel is.  
 
Er wordt geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 
4.  Kosten 
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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 
getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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